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“Leren van elkaar is normaal,
leren van data is dat net zo”
Waarom datagedreven personeelsbeleid bij SZW
zo vanzelfsprekend is
Johan Willem van Dijk, hoofd HRM bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en ICOP-lid met HR-analytics in zijn portefeuille.
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“Laten we HR-analytics niet al te bijzonder maken. Leren van data is gewoon onderdeel van je vak en zou net
zo normaal moeten zijn als leren van elkaar.” Dat stelt Johan Willem van Dijk, hoofd HRM bij het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ICOP-lid met HR-analytics in zijn portefeuille. “Binnen de
P&O-discipline zijn cijfers en data nooit het doel, maar wel een waardevol middel om tot kwalitatief goede
adviezen te komen.”

Weten wat wel of niet werkt
Bij de afdeling HRM van SZW werken ruim dertig mensen. Johan Willem: “Onze pijlers zijn
altijd gericht op duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, leiderschap en leren en ontwikkelen.
Andere belangrijke thema’s zijn eigenaarschap (mensen zélf aan het roer laten staan van
hun loopbaan) en diversiteit, in de context van een wendbare organisatie.”
De thema’s leren en ontwikkelen en mobiliteit sluiten direct aan bij de missie van SZW:
iedereen leert en werkt in 2020. “Hoe mooi zou het zijn als je wéét welke interventies bij
mobiliteit werken en welke niet? Als je weet wat het meest effectief is om je doelen te
behalen? Niet op basis van aannames of een onderbuikgevoel, maar op basis van data.
Ik zou graag zien dat wij binnen het Rijk meer groeien in die bedrijfsmatige kant; het
kunnen onderbouwen van aannames. Dan kun je veel gerichter je beleid vormgeven.”

HR-analytics draait niet om de staatjes, statistieken en
relaties die je kunt leggen. Het gaat erom dat je een bepaald
probleem wilt oplossen of een vraagstuk wilt behandelen.
De queeste die iedereen wil volbrengen
Organisaties kunnen op allerlei niveaus en manieren HR-analytics toepassen, maar het
begint altijd met: de basis op orde. “Datasets van goede kwaliteit zijn belangrijk, of je die
nu gebruikt voor het genereren van basisinformatie, zoals managementinformatie, of
voor predictive analytics. Je kunt altijd verbeteren, er is altijd laaghangend fruit. Je kunt
bestaande registraties bijvoorbeeld beter benutten, meer invullen, ga zo maar door.”
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Het wordt volgens Johan Willem pas echt interessant als je die basis op orde hebt. “Dan kun
je een slag maken en - evidence based - voorspellende waarden ontwikkelen. Dat is de queeste
die iedereen wil volbrengen. Maar zover zijn wij nog niet.” Bij de HRM-afdeling van SZW
zetten ze dit jaar met pilots de eerste stappen in de richting van predictive analytics, te
beginnen op het gebied van ziekteverzuim. “Het borgen van privacy is essentieel alvorens
je kunt starten met een pilot. Die stap is natuurlijk mooi, maar we moeten ook reëel zijn:
we zijn er niet zomaar. Het betekent ook wat voor de doorontwikkeling van de HRM-functie.
Je hoeft als personeelsadviseur echt niet analyses te maken, je moet ze ook wel kunnen
gebruiken. Waarom? Omdat data-analyses je kunnen helpen in je advisering. Daar ben ik
van overtuigd.”

Binnen de P&O-discipline zijn cijfers en data nooit het doel,
maar wel een waardevol middel om tot kwalitatief goede
adviezen te komen.
Het goede gesprek
“Data-analyses vervangen nooit ‘het goede gesprek’”, verduidelijkt Johan Willem.
“Het is een misvatting om te denken dat je achter je computer kunt zitten en van daaruit
alles kunt verklaren. HR-analytics draait niet om de staatjes, statistieken en relaties die je
kunt leggen. Het gaat erom dat je een bepaald probleem wilt oplossen of een vraagstuk wilt
behandelen. Het onderzoeken van data kan bruikbare handvatten geven voor een goed
gesprek.” Datagedreven personeelsbeleid noemt Johan Willem zijn beleidsvoering daarom graag.
“Neem ziekteverzuim”, vervolgt hij. “Als ik grote verzuimverschillen binnen mijn departement
zou zien, dan zou ik daar het fijne van willen weten. Ik zou analyses op de data doen die mij
input geven om het gesprek met bijvoorbeeld afdelingshoofden aan te gaan. Maar die
analyses kunnen en mogen nooit in de plaats van zo’n gesprek komen.”

6

| Best Practices HR-analytics bij het Rijk Interviewreeks 2016/2017

Drie aandachtspunten voor datagedreven personeelsbeleid:
1. Privacy
“Of het nu gaat om het onderzoeken van eigen data of data van anderen: het waarborgen
van privacy is hierbij van groot belang en staat bij alle medezeggenschapsorganen hoog op
de agenda. En terecht. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Neem betrokkenen aan de
voorkant mee. Je kunt het maar één keer goed doen.”
2. Beeldvorming
“Ik zie nog wel eens binnen de P&O-discipline dat HR-analytics verwordt tot staatjes,
grafieken, lijstjes en rapportages. Dat is in mijn visie niet de kern van datagedreven
personeelsbeleid. Ik denk dat er nog een weg af te leggen is op het gebied van beeldvorming
of imago.”
3. Taal
“De taal die onderzoekers spreken is niet per se die van personeelsadviseurs. En vice versa.
Het is van belang dat je bij de formulering van de vraagstelling dezelfde taal spreekt. Daar
gaat het nog wel eens onbedoeld mis. Het helpt om een soort gezamenlijke taal te
ontwikkelen.”

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Johan Willem van Dijk via jwvdijk@minszw.nl.
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Hoe DISC datagedreven
HR-beleid mogelijk maakt
Bas Hof, programma-manager bij P-Direkt.
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Bas Hof, programma-manager bij P-Direkt, staat met zijn team aan de lat van het Data en Informatie
Servicecentrum (DISC). Het DISC is sinds oktober 2016 operationeel en heeft als doel om datagedreven
werken bij het Rijk te ondersteunen. Bas vertelt hoe P-Direkt met het DISC de ministeries faciliteert in het
vormgeven van effectief, datagedreven (HR-)beleid.

DISC in zes stappen
“DISC is een faciliteit bij P-Direkt die de ministeries de mogelijkheid biedt om samen met
P-Direkt effectiever en efficiënter gebruik te maken van data voor analyse en specifieke
informatievraagstukken”, legt Bas uit. “Ons uitgangspunt is dat DISC is gekoppeld aan een
businessvraag van de klant. Vanuit die vraag gaan we aan de slag om tot een data-antwoord
te komen. We doen dat in een aantal stappen: we beginnen met het vaststellen van de
businessvraag, vervolgens vertalen we die vraag naar een analysevraagstuk, verzamelen en
prepareren de gewenste data, en middels onderzoek en analyse van die data komen we tot
een inzicht. Met dat inzicht is het aan de business om er beleid op te maken of bestaande
processen aan te passen. In de praktijk worden de stappen ook andersom doorlopen. Door
juist met de data te beginnen en vanuit daar te kijken naar opvallende ontwikkelingen of
verbanden kan het zijn dat een businessvraag ‘vanzelf’ ontstaat.”

We werken samen met de klant en hebben ieder onze rol en
taken. In het DISC gaan klanten in principe zelf aan de slag.
Het idee van het DISC is ontstaan tijdens een verbeterprogramma op het gebied van de
P-Direkt informatievoorziening. Naast de salaris- en personeelsadministratie stelt P-Direkt
standaard een groot aantal rapporten beschikbaar over onder andere ziekteverzuim,
formatie, bezetting en mobiliteit. Bas: “Onderzoek toonde aan dat het gebruik van die
rapporten betrekkelijk beperkt was, terwijl steeds meer ministeries juist bezig zijn met
informatievoorziening en datagedreven werken. Voornamelijk managers gaven aan dat de
informatievoorziening in de huidige vorm onvoldoende antwoorden geeft op hun vragen.
Er bleek behoefte te zijn aan meer specifieke informatie gericht op actuele thema’s of
ontwikkelingen. Het ging daarbij vaak ook om informatie uit P-Direkt verrijkt met andere
bronnen. Daarnaast wilden klanten sneller over informatie beschikken en er flexibeler in
kunnen onderzoeken. Uit al deze behoeften is het DISC ontstaan.”
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Hoe voldoet DISC nu aan de klantwensen? “Omdat we nog maar net zijn begonnen is dat
moeilijk vast te stellen. Dat zal moeten blijken uit het aantal vragen dat we beantwoorden
en in hoeverre we de kennis daarvan verzamelen en delen.”

Diverse, onbewerkte data
Betreffende de data uit het DISC is een deel dezelfde data als van de standaard rapporten.
In het DISC wordt die data echter anders aangeboden: meer onbewerkt en meer divers.
Verschillende soorten data zijn daardoor eenvoudiger te combineren of te gebruiken in
nieuwe toepassingen. “Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom ziekteverzuim en mobiliteit”,
legt Bas uit. “Standaard leveren we verzuimpercentages over bepaalde perioden, in het DISC
kunnen we ook eenvoudig gegevens bieden over de dagen of weken van de maand dat het
verzuim start en eindigt. En met betrekking tot mobiliteit maakt ruwere, onbewerkte data
het mogelijk de in-, door- en uitstroom anders te berekenen dan standaard aangeboden
wordt. De focus komt daarmee meer te liggen op het stellen van de juiste vragen en op een
flexibele en onderzoekende manier achterhalen wat daar het antwoord op is.”

Van de HR-afdeling naar de catering
Er wordt ook onderzocht of het DISC breder inzetbaar is dan alleen voor HR-vraagstukken.
Bas vertelt dat er samen met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt gekeken of
en hoe data ingezet kan worden om de catering binnen het ministerie duurzamer te maken.
Dat kan bereikt worden door nauwkeuriger te plannen en zodoende verspilling te laten
afnemen. “EZ wil weten of en welke data zij daarvoor uit het DISC kunnen gebruiken.
We kijken samen welke gegevens relevant en beschikbaar zijn. Zo kunnen we in beeld
brengen hoeveel medewerkers er op basis van de formatieve bezetting aanwezig kunnen
zijn en brengen we afwezigheid op basis van verlof- en verzuimregistratie daarop in
mindering. Vervolgens betrek je onder andere factoren als thuiswerken, aantallen inhuur
en bezoekers erbij en is in te schatten hoeveel mensen er op bepaalde dagen en momenten
aanwezig zijn. Het inkoopbeleid van de cateraar is tegelijk ook een belangrijke factor om
mee te nemen. Want wat is die verspilling op dit moment? En wat zijn de kenmerken
daarvan? Dat zijn gegevens die we niet uit het DISC kunnen halen. Wij kijken welke feiten
we kunnen leveren en waar we aannames moeten doen. Daar helpen we EZ dan mee.”

DISC zijn we met z’n allen
Wat Bas benadrukt is de faciliterende functie van het DISC. In geen geval zitten de medewerkers van het DISC op de stoel van de klant. “We werken samen met de klant en hebben ieder
onze rol en taken”, aldus Bas. “In het DISC gaan klanten in principe zelf aan de slag. Daar
waar nodig bieden wij opleidingen in het gebruik van de tools en de benodigde kennis van
de data en statistiek, maar de analisten gaan zelf letterlijk bij P-Direkt achter de knoppen
10 | Best Practices HR-analytics bij het Rijk Interviewreeks 2016/2017

zitten. Het voordeel daarvan is dat mensen van verschillende ministeries en achtergronden
ook fysiek bij elkaar zijn. Daardoor kunnen ze elkaar helpen en zullen ze ontdekken dat ze
vaak met dezelfde vragen zitten. Kennis en ervaring wordt op die manier gedeeld en de
samenwerking versterkt. Zo wordt een community gevormd die met hetzelfde onderwerp
bezig is én met data uit dezelfde centrale bron werkt.”

Toekomst
Op het gebied van HR-analytics verwacht Bas dat we veel van elkaar kunnen leren als we
maar ‘gewoon eens beginnen de vragen die er leven te delen en te begrijpen’. Het vervolgens
gemeenschappelijk optrekken in de aanpak en beantwoording van die vragen zal veel tijd
en geld schelen en eenduidige resultaten opleveren.
Naast HR-vraagstukken ligt de toekomst waarschijnlijk in de combinatie met data uit andere
takken binnen het bedrijfsvoeringdomein, zoals financiën, facilitair en ICT. Het fundament
om daarmee aan de slag te gaan is nu gelegd. Ook verwacht Bas vanuit het DISC waardevolle
analyses aan te kunnen reiken op vragen die niet expliciet zijn gesteld maar die impliciet
wel al bij meerdere mensen leven. Bas: “Dat zijn natuurlijk de meest spannende en leuke
om te doen. P-Direkt zal naast het DISC ook blijven verbeteren op de standaard informatievoorziening. Vergeet niet dat onze standaardrapporten dagelijks worden geraadpleegd en
altijd beter kunnen. Ook hierbij gaat het DISC helpen. Als wij merken dat er veel vraag is
naar bepaalde informatie, dan wordt dat ook een standaardrapport. Zo werken we gelijk
aan de verbetering van de bestaande dienstverlening.”

Tips om van HR-analytics een succes te maken
Met data kan veel worden verklaard, maar niet voor alles is een oplossing. Bas adviseert om
van tevoren goed te bedenken of de businessvraag om data vraagt:
1. Betrek alle benodigde kwaliteiten bij je vraagstuk, niet alleen analisten. Zorg ook dat bestuur, beleid en
advies een rol hebben in het proces.
2. Ga niet zitten wachten tot er een businessvraag komt. Wees creatief en innovatief bij het ontwikkelen van
je producten maar zorg wel dat het resultaat ertoe doet.
3. Hou vol! Ga er vanuit dat een deel van je resultaten niet altijd even toepasbaar of gewenst blijken te zijn.
Laat dat je er niet van weerhouden verder te gaan.

Wilt u meer informatie?
Mail naar PostbusDISC@p-direkt.minbzk.nl.
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Verbinding staat centraal bij
verzuimonderzoek Belastingdienst

Marieke van den Tooren, wetenschappelijk medewerker programma Mens en Organisatie.
Wouter Smit, manager Domein Onderzoek bij het Landelijk Centrum voor Kennis en
Communicatie.
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Het verzuim bij de Belastingdienst is de laatste jaren behoorlijk opgelopen. Met zes procent is het zelfs gerust
hoog te noemen. Wouter Smit, manager Domein Onderzoek bij het Landelijk Centrum voor Kennis en
Communicatie, en zijn collega Marieke van den Tooren, wetenschappelijk medewerker programma Mens en
Organisatie, vertellen over het verzuimonderzoek dat zij hebben gedaan. Met een goed onderbouwd
conceptueel (theoretisch) model en het koppelen van relevante data proberen ze de verklarende factoren van
dit hoge ziekteverzuim in kaart te brengen.
De medewerkers van het programma Mens en Organisatie (een onderdeel van het Domein
Onderzoek) doen verdiepend onderzoek naar verschillende, onderling samenhangende
thema’s, zoals leiderschap, (fiscaal) vakmanschap, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en
ondernemerschap. Met de personeelsmonitor, waarin de thema’s worden bevraagd, worden
alle thema’s met elkaar verbonden. Wouter: “De personeelsmonitor is een mogelijkheid om
data te verzamelen en hergebruiken. Buiten de personeelsmonitor om wordt ook kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld. Het uitgangspunt is dat we gebruik maken van reeds
beschikbare data.”

Stap één: literatuurstudie
Marieke: “Voor dit onderzoek, en overigens voor veel ander onderzoek dat we doen, hebben
we eerst literatuuronderzoek gedaan om de oorzaken van verzuim in kaart te brengen. Dat
onderzoek heeft geleid tot een conceptueel (theoretisch) model, waaruit het samengestelde
databestand vervolgens is afgeleid. Ook de analyses die we hebben gedaan zijn op dit model
gebaseerd. Er is dus niet ‘zomaar’ data gekoppeld en gecorreleerd. Er zitten onderbouwde
hypothesen achter. Dit kenmerkt de manier waarop wij werken en waarin onze meerwaarde
ligt, namelijk dat wij werken vanuit een wetenschappelijk gefundeerd denkkader.”

Veronderstellingen toetsen
De tweede stap in het onderzoek was het toetsen van de veronderstellingen over verzuim.
Is het bijvoorbeeld echt zo dat medewerkerstevredenheid invloed heeft op het ziekteverzuim?
Wouter: “Eerst hebben we gekeken naar welke data al beschikbaar was om de verklarende
factoren van verzuim te achterhalen. Toen kwamen we al snel op de personeelsmonitor
2015, de SAP-data (leeftijd, geslacht, dienstjaren, functie) en de verzuimcijfers. Het verzuim
meten we op meerdere momenten waardoor we betere uitspraken kunnen doen over
oorzaak-gevolgrelaties.
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Dan: data koppelen
Marieke: “Wat vaak wordt gedaan met personeelsonderzoeken zijn de gemiddelden en
standaarddeviaties weergeven. De gegevens uit de verschillende bronnen krijgen echter pas
betekenis als je ze met elkaar in verband brengt en de relaties toetst. Een voorbeeld: dat de
werkdruk hoog is (bijv. 4 op een schaal van 5) zegt mij niet zoveel. Een score van 4 wordt pas
zorgwekkend wanneer blijkt dat bij een oplopende werkdruk de burn-outklachten onder
medewerkers toenemen. Dan is het tijd om in te grijpen en de werkdruk te verlagen. Een
bepaalde mate van werkdruk kan het werk namelijk ook uitdagend maken en daardoor juist
in bevlogenheid resulteren. Door alleen naar de score 4 te kijken weet je dus nog niet
zoveel.”
Om zinvolle uitspraken te kunnen doen moesten verschillende bestanden aan elkaar
worden gekoppeld. Dat is een proces dat grote zorgvuldigheid vraagt. Wouter: ”Bij het
Domein Onderzoek hechten wij zeer veel waarde aan anonimiteit en vertrouwelijkheid.
En vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens worden uiteraard ook de wettelijke kaders
gegeven.

Last but not least: verbinden
Wouter: “We trekken het hele traject samen op met de opdrachtgever. Zo geven we samen
met de opdrachtgever duiding aan de uitkomsten en verkennen we samen hoe we de
bruikbaarheid van de informatie in de organisatie gaan vormgeven. We zijn een onafhankelijke onderzoeksfunctie, we geven aan wat de Belastingdienst met de kennis kan en welke
positieve effecten (van bijvoorbeeld beleidsinterventies) verwacht kunnen worden.”
Dat is een van de toegevoegde waarden van HR-analytics, die steeds meer wordt erkend en
gedeeld. Toch kregen Wouter en zijn team te maken met de reactie: we weten toch al veel,
moeten we nu wéér nieuw onderzoek doen? “Het is voor ons elke keer weer een uitdaging
om de toegevoegde waarde van het doen van onderzoek aan te tonen. Er is een spanningsveld tussen ‘genoeg weten’ en ‘meer willen weten’. Daar ligt ook wel een uitdaging voor ons
om (nog) beter te communiceren over wat wij kunnen met onderzoek en dus kunnen
betekenen voor de Belastingdienst. Wij doen en kunnen meer dan men nu soms denkt.”
Toch merkt Wouter dat leidinggevenden data steeds vaker als een logische eerste stap zien
naar verbeteringen. “Ik vind het een positief signaal dat er waarde wordt gehecht aan
‘evidence based onderzoek’.”
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Aan de slag met datagedreven beleid? 3 tips van Wouter en Marieke:
1. Ga niet zomaar aan de slag. Zoek eerst literatuur (of put uit theoretische kennis waarover je reeds beschikt)
en kijk dan of er geschikte data aanwezig is in de organisatie om je onderzoeksvragen/hypothesen mee te
beantwoorden of toetsen.
2. Betracht zorgvuldigheid. Leg secuur vast waarvoor je de data wilt gebruiken, de wijze waarop je met de
verkregen data omgaat: hoe transporteer je de data, zijn ze voldoende geanonimiseerd, waar sla je ze op,
wie kan er bij, etc. En informeer medewerkers hier ruim van tevoren over. Zij moeten namelijk toestemming geven om de data te hergebruiken voor een andere vraagstelling.
3. Heb veel aandacht voor de acceptatie en impact van je onderzoek. Hiervoor is organisatiesensitiviteit
nodig, voelen wat er leeft en verbinding houden met de organisatie. En zorg ervoor dat je telkens voor ogen
houdt en peilt, dat je je opdrachtgevers in de lijnorganisatie helpt met vraagstukken waar zij een oplossing
voor willen hebben. Dit is cruciaal om de toegevoegde waarde van onderzoek en HR-analytics te
optimaliseren.

Het onderzoek is gebaseerd op data uit 2015 (verzuim
gegevens lopen door tot eind 2016). In 2015 bedroeg
het gemiddelde ziekteverzuim percentage binnen
de Belastingdienst 6%. Het Rijk kende toen een
ziekteverzuim percentage van 5,2%.
Meer informatie
Wilt u meer weten over wat het Domein Onderzoek doet?
Neem contact met Wouter via wf.smit@belastingdienst.nl.
Meer weten over wat het programma Mens en Organisatie doet of over het verzuimonderzoek?
Neem contact op met Marieke via m.van.den.tooren@belastingdienst.nl.
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Hoe je diversiteit én data
optimaal kunt benutten
Kennisadviseur Saniye Çelik over
‘de meerwaarde van verschillen’

Saniye Çelik, kennisadviseur ministerie van Binnenlandse Zaken
en onderzoeker aan de Universiteit Leiden.
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Het was een issue toen ze in 1993 begon met werken voor de politie, en nu, bijna 25 jaar later, is diversiteit
dat nog steeds. Toen zag ze de ene na de andere collega van een andere komaf vertrekken en waren de
vrouwen in de minderheid. Anno 2017 zijn diversiteit en inclusiviteit nog steeds een hot topic. De diversiteit
bij de overheid neemt maar mondjesmaat toe, de uitstroom van medewerkers met een migratieachtergrond
is hoog en de doorstroom naar hogere functies is beperkt. Saniye Çelik, kennisadviseur ministerie van
Binnenlandse Zaken en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, promoveerde onlangs met haar proefschrift
Sturen op verbinden. Centraal vraagstuk: hoe kan de overheid diversiteit (beter) benutten? Het antwoord
vond Saniye onder andere met behulp van data van het Flitspanel.
Ze werkte 17 jaar bij de politie, in zowel uniform- als adviserende functies. Haar baan bij
de politie heeft zij gecombineerd met die van onderzoeker. Saniye onderzocht onder meer
het inpassen van politiemensen met een migratieachtergrond in de organisatiecultuur.
De invalshoek: Wat maakt dat de een zich wél thuis voelt op het werk, en de ander niet?
En hoe verhoudt dit zich tot het vertrek van medewerkers? Saniye: “Uit dat onderzoek bleek
dat politiemensen die zich meer associëren met de heersende organisatiecultuur, zich meer
betrokken en thuis voelen bij de organisatie. Zij hebben minder snel de intentie om de
organisatie te verlaten. De keerzijde is dat er beperkt ruimte is in de organisatie voor de
eigen uniciteit omdat de druk om aan te passen hoog is. Een inclusieve organisatiecultuur
is dus een aandachtspunt.”

Inclusieve identiteit
Diversiteit vormt het DNA van vrijwel iedere organisatie en dat geldt ook voor de politie.
Aandacht voor kleur is Saniye altijd bijgebleven. Het thema diversiteit liet haar niet meer
los. Ze kwam er ook beleidsmatig in terecht, toen ze ging werken als beleidsadviseur bij de
politieregio Oost Brabant. In haar portefeuille: diversiteit en omgangsvormen. “Ik dacht:
ik wil meer met dit onderzoek doen. Want ik geloof in de meerwaarde van verschillen.
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen deed ik een onderzoek bij de politie in Utrecht
en Groningen naar effectieve samenwerking van divers samengestelde teams. Ik keek naar
aspecten als het creëren van een inclusieve identiteit en het beter benutten van verschillen.
Daarvoor heb ik twee pilotgroepen samengesteld die gebruik maakten van elkaars verschillen om creatieve oplossingen te vinden voor complexe politievraagstukken. In Utrecht ging
het om jeugdproblematiek, en in Groningen stonden de problemen rond de jaarwisseling
centraal. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de interventiemethodiek ‘kleurrijk
samenwerken’.”
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Diversiteit vanuit een ander vertrekpunt: de business case
Vervolgens maakte Saniye de stap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Haar
verantwoordelijkheid? De coördinatie van het diversiteitsbeleid. Een mooi project met veel
interventies en beleidsonderzoeken. “Toen kwam ik erachter: we hebben een schat aan
informatie, maar de data worden niet optimaal benut. Die data heb ik gebruikt voor mijn
proefschrift. Daarin toon ik met HR-analytics aan dat de overheid het denken over de
meerwaarde van diversiteit in beperkte mate omgezet heeft naar interventies die kunnen
bijdragen aan een overheid die adequaat maatschappelijke problemen kan oplossen.”
“De vraag die ik wilde beantwoorden: op welke wijze krijgt de meerwaarde van diversiteit
vorm in het beleid en interventies van publieke organisaties? En wat betekent dit voor een
inclusieve organisatiecultuur en de binding van medewerkers? Zowel bij de politie als bij
de rijksdepartementen worden er veel projecten ingezet om diversiteit te bevorderen.
Maar vaak zijn die gebaseerd op het bieden van gelijkheid en minder op de business case.
Ik ontdekte dat alle interventies die het business case denken als uitgangspunt nemen
inclusiviteit bevorderen. Daardoor zijn medewerkers minder geneigd de organisatie te
verlaten. Voorbeelden van business case interventies zijn het divers samenstellen van
selectieteams om kwaliteiten van sollicitanten beter te herkennen en (bewustwordings)
trajecten voor het creëren van een open cultuur.

“In mijn proefschrift toon ik met HR-analytics aan dat de
overheid het denken over de meerwaarde van diversiteit in
beperkte mate omgezet heeft naar interventies die kunnen
bijdragen aan een overheid die adequaat maatschappelijke
problemen kan oplossen.”
Inclusief leiderschap: aandacht voor elke medewerker
De rol van de leidinggevende is erg belangrijk, concludeert Saniye. Van alle interventies
heeft de leiderschapsstijl de meeste invloed op inclusiviteit en de binding van medewerkers
met de organisatie. Saniye legt uit: “Een inclusieve leiderschapsstijl met oog voor de
verschillende ideeën van mensen, en met de focus op motiveren, inspireren, en het
ontwikkelen van werknemers blijkt essentieel te zijn voor een succesvol diversiteitsbeleid.”
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Sturen op verbinden is de nieuwe route voor de publieke sector
“Organisaties voeren vanuit verschillende motieven diversiteit. Dat doen ze door
bijvoorbeeld gelijkheid, aansluiting met de samenleving, de legitimiteit van de organisatie
en de creativiteit onder het personeel te bevorderen.” Saniye heeft onderzocht hoe deze
perspectieven uitpakken voor publieke organisaties. “Ik ontdekte dat het leggen van
verbinding tussen overheid en samenleving een nieuwe en belangrijke business case is om
het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door zo goed
mogelijk in het personeelsbestand een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Maar
zeker ook door de wisselwerking tussen de overheid en burgers, en binnen de overheid,
te stimuleren. Alleen sturen op het vergroten van het aandeel medewerkers met een
migratieachtergrond is niet voldoende.”

Wilt u meer halen uit diversiteit? Of bent u benieuwd naar de tips van Saniye
op het gebied van onderzoek?
1. We doen binnen BZK veel beleidsonderzoek en hebben een ‘goud’ aan data in huis. Het is goed als we
daar diepgaande analyses op loslaten, zelfs als dat op dat moment geen issue is voor de Tweede Kamer.
Het gaat puur om interessante analyses die ons verder kunnen brengen. En die misschien nu niet relevant
zijn, maar over twee jaar wel.
2. Ik kan me voorstellen dat daar weinig tijd voor is. Maar volgens mij zijn er genoeg mogelijkheden in
deze tijd van big data en open data. Zo kunnen we nauwer samenwerken met onderzoek- en onderwijs
instellingen die graag hiermee aan de slag willen.
3. Mijn laatste tip: geef jonge mensen, die popelen om iets voor organisaties te doen, een kans. Help ze aan
een master- of bacheloronderzoek. Zeg: “dit zijn de data, dit is je afstudeerterrein, zoek maar een mooi
onderwerp.” Er is zoveel mogelijk: we hebben een gigantisch databestand! Het is zonde om daar geen
wetenschappelijke publicaties uit te halen. Dat helpt ons bij het maken van evidence based beleid.

Meer informatie
Wilt u meer weten over (het proefschrift van) Saniye? Neem contact met haar op via
Saniye.celik@minbzk.nl of 050-738377. Meer weten over (een onderzoek uitvoeren via)
het Flitspanel, het internetpanel met medewerkers in de (semi-) publieke sector?
Neem contact op met Catharina Kolar: 06-21137503. Of kijk op www.flitspanel.nl.
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PoMo: een schat aan mogelijkheden
als input voor beleidsontwikkeling

Mariya Hulzebosch, data-analist bij BZK.
Hans Jetten, onderzoeker bij BZK.
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Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat het Personeels- en Mobiliteits Onderzoek (PoMo) door Frans van
Dongen bij het ministerie van BZK in het leven werd geroepen. Eerst met als doel om de in- en uitstroom van
personeel in kaart te brengen, maar later ook om andere thema’s rond personeel en de arbeidsmarkt te
onderzoeken. PoMo bevat een schat aan informatie, die voor verschillende beleidsdoelen zeer waardevol
blijkt te zijn. Mariya Hulzebosch, data-analist bij BZK, en Hans Jetten, onderzoeker bij BZK, vertellen over
het ‘PoMo-potentieel’ en hoe dit ten behoeve van het rijksbrede personeelsbeleid ingezet wordt.
Wat is het Personeels- en Mobiliteits Onderzoek (PoMo)?
PoMo is een grootschalig uitgezette enquête onder medewerkers van de publieke sector.
In 2016 is de laatste meting uitgevoerd onder netto 23.000 (oud-)medewerkers uit de
publieke sector. Ambtenaren uit alle overheidssectoren wordt gevraagd naar uiteen
lopende aspecten van hun werk, zoals mobiliteit en inzetbaarheid, werkbeleving en
gesprekken met leidinggevenden. Doel van het onderzoek is om de ontwikkelingen in de
beleving van ambtenaren over hun werk gedurende een lange periode te kunnen volgen.
De thema’s en de vragen voor het onderzoek worden samen met beleidsmakers
opgesteld, zodat er met het onderzoek ook goed ingespeeld kan worden op actuele
beleidsthema’s. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de arbeidsmarktpositie van de
overheid en hoe deze kan worden verbeterd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie
groepen: ingestroomde ambtenaren, uitgestroomde ambtenaren en zittende ambtenaren.
Voor iedere groep is een specifieke vragenlijst ontwikkeld.
De privacy van de respondent wordt door de nieuwe wetgeving steeds beter beschermd.
Zo zijn de naam/adres/woonplaats van de respondent alleen bij het ABP bekend en staan
in de data geen tot de persoon herleidbare gegevens. In 2015 is een Privacy Impact
Assessment uitgevoerd voor PoMo en de aanbevelingen zijn overgenomen. Meer
informatie over de privacy is te lezen op de website: http://www.pomo2016.nl/Privacy.aspx

PoMo in verschillende fasen van beleid
In gesprek met Hans en Mariya blijkt al gauw dat PoMo data bevat, die in alle fasen van
beleid bruikbaar en van waarde kunnen zijn. Uit de verschillende voorbeelden die zij
aandragen blijken de mogelijkheden die PoMo biedt voor beleidsmakers. PoMo werkt
agendasetting,biedt input voor beleidsmaatregelen en speelt een rol bij de evaluatie of
monitoring van beleid. Bovendien vertellen zij dat de data eenvoudig te ontsluiten zijn,
waarmee beleidsmakers snel antwoord op hun vraag krijgen.
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PoMo voor agendasetting
Mariya: “Een mooi voorbeeld is het onderwerp ‘arbeidsmobiliteit’. Mede door PoMo-data
werd de noodzaak om beleid te maken duidelijk. Door ICTU is de stand van zaken rond
mobiliteit in beeld gebracht. Die mobiliteit bleek laag en het toonde daarmee de urgentie
aan van meer arbeidsmobiliteit binnen het openbaar bestuur. Dit gaf aanleiding om het
bevorderen van mobiliteit speerpunt van beleid te maken. Hiermee was het onderzoek in
2015 input voor de mobiliteitsbrief van toenmalig Minister Blok aan de Tweede Kamer.”

PoMo als input voor beleid
Mariya: “PoMo-data zijn ook meerdere keren van waarde geweest bij de vormgeving van
beleid. We hebben PoMo bijvoorbeeld gebruikt voor het dossier ‘gezond werken’. Daarbij
keken we naar medewerkers met de wens om meer of minder uren te werken dan het
huidige aantal uren en wat dit doet met hun mobiliteitswens en met hun algehele arbeidstevredenheid. Dat gaf mooie inzichten. Vijf procent van de medewerkers die in PoMo
bevraagd zijn, bleken meer of minder uren te willen werken. We zagen ook dat medewerkers
die niet tevreden waren over het aantal uren, eerder een mobiliteitswens buiten de overheid
hebben. En dat hun algehele arbeidstevredenheid iets lager was.”
Hans: “Ik ben met datzelfde onderwerp bezig geweest. Er was een idee om de arbeids
productiviteit te verhogen door deeltijders meer uren te laten werken. Ik gebruikte toen
PoMo om de tevredenheid van de deeltijders te laten zien. En ik stelde de vraag: denk je dat
dit gaat werken, want het merendeel is heel tevreden over het aantal uren dat men werkt?
PoMo is eigenlijk een soort thermometer en geeft aan: hoe staan we ervoor op een bepaald
thema, hebben we daar een probleem of hoeven we daar niet verder op in te zetten?”
Hans: “Een ander mooi voorbeeld is de beleidsmedewerker van het programma leren en
ontwikkelen, die de vraag stelde of we iets uit PoMo konden halen over het aantal medewerkers dat een opleiding volgt. En wat voor opleidingen dat dan zijn en met welke redenen
men die opleidingen volgt. We konden een goed beeld geven van de mensen die het
afgelopen jaar een opleiding volgden, en om welke reden zij dat deden. De een deed dat
door een reorganisatie, de ander vanwege zijn persoonlijke ambities, weer een ander wilde
bijblijven in het vak.”
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PoMo voor evaluatie van beleid
Mariya: “Op dit moment wordt de nieuwe Gesprekscyclus Rijk geïmplementeerd. Deze
harmonisatie van de gesprekscyclus binnen het Rijk heeft als doel de kwaliteit van de
gesprekken te verbeteren. Om te kunnen vaststellen of met deze maatregel het gewenste
effect wordt bereikt, hebben we, voorafgaand aan de implementatie, een nulmeting
gehouden. Bij een 1-meting, over een aantal jaar, kunnen we zien of de Gesprekscyclus Rijk
heeft bijgedragen aan het verbeteren van de gesprekken. PoMo is van grote waarde geweest
omdat veel data die we nodig hebben om dit te kunnen meten hierin reeds beschikbaar is.
Zoals de thema’s die in functioneringsgesprekken al dan niet zijn besproken, de afspraken
die zijn gemaakt, de tevredenheid van medewerkers over de gesprekken. PoMo gaf dus een
mooie basis en vanuit daar konden we aanvullende vragen stellen.”
Volgens Mariya en Hans kan PoMo meer gebruikt worden, ook in andere sectoren. Mariya:
“Wij hebben daar ook een rol, in om meer kenbaar te maken dat PoMo er is. Daarom loop
ik er eigenlijk bij als een soort profeet: ‘Wist je dat er ook cijfers beschikbaar zijn? En weet je
dat we met PoMo een ontwikkeling kunnen schetsen?’ We bespreken PoMo nu actiever
tijdens een overleg of teamsessie. Daardoor merken we dat er vaker naar wordt gevraagd en
dat meer mensen aan PoMo denken.”

De tips van Mariya en Hans:
1. PoMo kun je voor verschillende beleidsdoeleinden en onderzoeksvraagstukken gebruiken. Kennisinstituten
en universiteiten gebruiken PoMo bijvoorbeeld ook voor trends en cijfers en ander empirisch onderzoek.
2. Wil je met onderzoek aan de slag? Kijk dan eerst wat er al aan data beschikbaar is in het PoMo.
Deze informatie is snel en zonder veel moeite te leveren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de onderwerpen en vragen die er in PoMo zitten? Kijk op de
kennisbank Openbaar Bestuur: www.kennisopenbaarbestuur.nl. Wilt u meer inzicht
hebben in wat het instrument inhoudt? Neem contact op met Lucien Vermeer van ICTU via:
lucien.vermeer@ictu.nl. ICTU kan ook helpen met de analyses van de PoMo-data.
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Vanaf pagina 26 vindt u de eerste reeks interviews behorend bij Best Practices,
HR-analytics bij het Rijk. Deze zes interviews zijn eerder verschenen in een aparte uitgave.

Oudere medewerkers, die minder
mogen werken, zijn vaker ziek?
Cijfers over het gebruik van de PAS-regeling

Harm Jonkhart, HR-analist, afdeling Beleidsinformatie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Tuğba Polat, voorheen HR-analist, afdeling Beleidsinformatie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tegenwoordig werkzaam bij PwC.
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De PAS (partiële arbeidsparticipatie senioren)-regeling beoogt oudere medewerkers te ontzien om hun
inzetbaarheid te vergroten. Met deze regeling mogen rijksambtenaren van 57 jaar of ouder tot een dag minder
werken, terwijl het salaris slechts maximaal 5 procent wordt gekort. Maar ontstaat het gewenste effect wel?
Harm Jonkhart en Tuğba Polat, beiden HR-analist van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
kwamen tot een opmerkelijke ontdekking…

Onder vuur
De PAS-regeling ligt al een tijdje onder vuur1. Het lijkt er namelijk op dat werkgevers de
weggevallen arbeidscapaciteit niet compenseren. Hierdoor neemt de werkdruk bij andere
medewerkers toe, met name in teams waar veel 57-plussers werkzaam zijn. Dit is bijvoorbeeld merkbaar bij een organisatie als de Belastingdienst. Daarnaast neemt het aantal
57-plussers toe en werken zij ook nog eens langer door. De regeling dreigt zo onbetaalbaar
te worden. Voor een gemiddelde medewerker bedragen de kosten zo’n 8.500 euro per jaar.
En omdat bekend is dat de regeling ter discussie staat, neemt op dit moment het gebruik
ervan toe, waarmee de gevolgen worden versterkt.
Werkgevers hebben bij de laatste CAO-onderhandeling dan ook voorgesteld de PAS-regeling
af te schaffen. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen, maar het is denkbaar dat de regeling
in de toekomst wordt aangepast, bijvoorbeeld door de instroomleeftijd te verhogen.

Opmerkelijke ontdekking
Wordt een herziening overwogen, dan is het goed om meer te weten. Werkt de maatregel
zoals bedoeld en kunnen medewerkers gezonder doorwerken, of is het alleen een financieel
interessante maatregel? Klopt het dat de werkdruk stijgt voor andere medewerkers, of valt
dat wel mee? Wanneer hierover informatie beschikbaar is, kunnen voorstellen aan de
CAO-onderhandelingstafel worden gebaseerd op feiten en niet op vermoedens. Met
maatregelen die beter werken én goedkoper zijn tot gevolg. Harm Jonkhart en Tuğba Polat
analyseren daarom de effecten van de PAS-regeling.

1

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/afschaffen-seniorenregeling-van-debaan.9483695.lynkx
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Harm: “Voorheen keken we alleen naar het aantal gebruikers van de PAS-regeling en vanaf
welke leeftijd de medewerkers deelnemen. We keken dan of daarin verschuivingen plaats
vonden. Tegenwoordig weten we ook op welke leeftijd medewerkers begonnen zijn en kunnen
we de kosten van de regeling nauwkeurig berekenen. Maar we kwamen vooral op opmerkelijke
resultaten toen we – min of meer toevallig – naar het verzuim keken. Het bleek namelijk dat
het verzuim hóger was onder gebruikers van de PAS-regeling. Met andere woorden, 57 plussers
die minder mogen werken, worden vaker ziek. Terwijl de regeling er juist voor moeten zorgen
dat medewerkers langer en gezond kunnen doorwerken. Hoe is dat mogelijk?”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ontziemaatregelen,
zoals de PAS-regeling, goed werken voor ouderen, omdat het
hen in staat stelt om inzetbaar te blijven.
Tuğba: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ontziemaatregelen, zoals de PASregeling, goed werken voor ouderen, omdat het hen in staat stelt om inzetbaar te blijven.
Ze hebben de mogelijkheid om hun werk te blijven doen, ook al wordt het eigenlijk te
zwaar. Dit werkt echter alléén als zij zélf ook behoefte hebben aan ontziemaatregelen.
Anders neemt hun betrokkenheid af, omdat de indruk wordt gewekt dat zij niet volwaardig
functioneren. Er zijn dus twee kanten van ontziemaatregelen bekend, maar daarmee
konden we het gevonden effect niet verklaren. Er moest een andere verklaring zijn.
Toen we ontdekten dat ziekteverzuim hoger was onder PAS-regeling gebruikers, hebben we
de uitkomsten gepresenteerd in het kennisnetwerk HR-analytics en hebben we deelnemers
gevraagd met ons mee te denken over mogelijke verklaringen.
Inmiddels hebben we de oorzaak gevonden. Het blijkt dat medewerkers die de PAS-regeling
gebruiken altijd al een hoger verzuim hadden. Een selectieve groep medewerkers maakt dus
gebruik van de regeling. Daardoor ontstaat deze bijzondere uitkomst. We zijn nu bezig met
vervolganalyses, want we willen ook weten of het verzuim in deze groep dankzij de regeling
is verminderd.”
Harm: “Deze inzichten zijn waardevol als je jezelf afvraagt of je misschien een ander
instrument kunt inzetten, dat deze groep beter bedient.”
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Over het nut van HR-analytics
Tuğba: “Binnen ons team geloven we in het belang van HR-analytics. Personeel is een van de
grootste kostenposten en als je daarop wilt sturen, dan moet HR kunnen laten zien wat
HR-beleid oplevert of kost. Dat zie je bijvoorbeeld bij de PAS-regeling. Dat er vragen worden
gesteld bij de opbrengsten van een maatregel die erg veel geld kost. Daarom neemt de
populariteit en relevantie van HR-analytics toe.
We werken aan de bekendheid van HR-analytics binnen onze eigen organisatie door
wekelijks een bericht rond te sturen met voorbeelden waar we aan werken, door de mensen
actief op te zoeken en hun te laten zien hoe zij cijfers kunnen gebruiken voor beleid.
Daardoor weten steeds meer mensen ons te vinden, welke kennis hier ligt en krijgen we
steeds meer vragen om dingen uit te zoeken.”
Harm: “Daarnaast werken we hard om de data op orde te krijgen. Daar ligt de allereerste
uitdaging. Als de data beschikbaar zijn, dan kun je waarmaken dat je op elk moment,
op elk vlak beleid kan ondersteunen met cijfers.”

4 tips om van HR-analytics een succes te maken:
1. Zorg voor een goede relatie met beleidsmakers. Reik voorbeelden aan die zij zouden kunnen gebruiken.
2. Weet welke mogelijkheden de data waarover je beschikt, bieden. En zorg dat je op de hoogte bent van
processen in de organisatie die de uitkomsten beïnvloeden, zoals voor het proces voor ziekmelding. Binnen
BZK werd rondom de PAS-regeling bijvoorbeeld beweerd dat het hogere verzuim veroorzaakt werd door het
ziekmeldingsproces. Maar dat konden we nu eenvoudig weerleggen.
3. Om succesvol te zijn met HR-analytics moet je data analyseren, meepraten met beleidsmakers, discussie
voeren met beleidsmensen, hen adviseren over vervolgstappen en overtuigen. Het vergt dus nogal wat en
vaak zijn die kwaliteiten niet in één persoon verenigd. Dat kun je oplossen door ervoor te zorgen dat deze
kwaliteiten in het team zijn vertegenwoordigd en er goed wordt samengewerkt.
4. Begin met kleine stappen. Misschien zijn voorspellende modellen de uiteindelijke wens, maar het is veel
slimmer om te kijken naar de mogelijkheden die de data nu al bieden. Dat geldt zowel voor administratieve data als data uit medewerkeronderzoek.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met harm.jonkhart@minbzk.nl.
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Hoe een dashboard het
cijferbewustzijn vergroot
HR-dashboard ondersteunt managers van het
ministerie van Buitenlandse Zaken bij hun rol als
P-verantwoordelijke
Willem Jan Pott Hofstede, HR-analist, cluster Informatievoorziening, Hoofd Directie
Personeel en Organisatie (HDPO) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Brak Storms, hoofd van het HR-beleidscluster, Hoofd Directie Personeel en Organisatie
(HDPO) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Brak Storms, hoofd van het HR-beleidscluster, en Willem Jan Pott Hofstede, werkzaam bij het cluster
Informatievoorziening bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertellen over het HR-dashboard. De twee
afdelingen gaan vanaf 2017 gezamenlijk het HR-analytics team vormen, met als doel cijfers en beleid bij
elkaar te brengen en HR-beleid cijfermatig te onderbouwen.
Brak: “HR-beleid wordt tot nu toe vaak onderbouwd met sociaal wetenschappelijke
theorieën: interventie X leidt volgens die theorie tot resultaat Y. Maar de cijfers ontbreken
om dat aan te tonen. De Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) van Buitenlandse
Zaken beschikt van oudsher al over een schat aan informatie, maar daar wordt nog te weinig
gebruik van gemaakt bij het nemen van beslissingen. Dat geldt op beleidsmatig niveau
maar ook op het niveau van de individuele manager die personeelsbeslissingen moet
nemen. Het HR-dashboard brengt daar verandering in.”
“Om de individuele managers te ondersteunen, wilden we hen een tool aanbieden,
waarmee zij gemakkelijk over waardevolle informatie konden beschikken. Dit is het
HR-dashboard geworden. Het dasboard is beschikbaar gesteld aan alle directeuren,
chefs de posts van alle ambassades en de consulaten-generaal. Het gaat in totaal om
zo’n 200 managers.”

Vernieuwing en verantwoordelijkheid
Een belangrijke aanleiding om met het dashboard aan de slag te gaan, was de vernieuwing
van het personeelsbeleid. Met ingang van september 2014 heeft Buitenlandse Zaken een
enorme verandering in het personeelsbeleid doorgemaakt, met als belangrijkste gevolg dat
er meer beslissingsbevoegdheid op het gebied van personeelsbeleid bij de manager kwam
te liggen. De uitvoerder van het personeelsbeleid is de manager geworden en het dashboard
is een van de vele instrumenten die zijn ontwikkeld om hen in die rol goed toe te rusten.
Met het dashboard heeft de manager inzage in de formatie, bezetting, budgetten, ziekte
verzuim en andere informatie die hij nodig heeft om die taak goed invulling te geven.”
Willem Jan vult aan: “Een belangrijk aandachtspunt bij de vernieuwing van het personeelsbeleid was de interne overplaatsing. Elke medewerker van Buitenlandse Zaken heeft een
einddatum voor de functie die hij uitvoert. Als deze datum is aangebroken, komt hij in een
overplaatsingsronde en kan hij opteren voor alle functies die op dat moment beschikbaar
zijn. Dat werd voorheen door HDPO centraal gecoördineerd. En HDPO besliste ook op
welke positie een medewerker terecht kwam. Tegenwoordig bepaalt een manager welke
medewerkers hij aanstelt in zijn organisatie onderdeel.”
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“Daarnaast zijn de interne overplaatsingen complexer geworden. Voorheen was het in de
zomer in één fase, tegenwoordig bestaat de overplaatsing uit meerdere fasen. Nu mogen
ook medewerkers meedoen die de einddatum van hun functie nog niet hebben bereikt.
En als zij een nieuwe functie krijgen, komt hun eerdere functie natuurlijk ook weer
beschikbaar.
“Bovendien betaalt de manager de kosten van medewerkers die na de einddatum geen
andere functie vinden. De beslissingsbevoegdheid van de manager is dus groter geworden,
maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheid.”

Een belangrijk aandachtspunt bij de vernieuwing van
het personeelsbeleid was de interne overplaatsing.
Elke medewerker van Buitenlandse Zaken heeft een
einddatum voor de functie die hij uitvoert.
HR-dashboard: realtime informatie, realtime inzicht
Door de interne overplaatsingen, had HDPO altijd al een goed beeld van de functies die
beschikbaar kwamen, welke medewerkers overgeplaatst werden, welke kwaliteiten zij
hadden en welke zaken speciale aandacht vroegen. Destijds overigens met name in de vorm
van rapportages. Maar om deze informatie ook aan managers aan te bieden, was een
bruikbaarder ontsluitingsmethode nodig. Vandaar de vorm van een dashboard.
Het dashboard biedt managers dus allerlei relevante informatie. Het biedt de mogelijkheid
om op allerlei manieren naar de match tussen formatie en bezetting te kijken. Het geeft
inzicht in formatieve, boven-formatieve en tijdelijke plekken. En het geeft inzicht in
medewerkers met vaste en tijdelijke contracten die op deze plekken zitten. Met behulp
van filters kunnen hierop analyses worden uitgevoerd. De match kan bijvoorbeeld
worden bekeken op organisatieonderdeel of naar geslacht van de medewerker.
En het geeft inzicht in de kwaliteiten van alle medewerkers van Buitenlandse Zaken.
Medewerkers beoordelen zichzelf op de competenties van het Functiegebouw Rijk,
zij beoordelen hun eigen kennis en zij beoordelen hun ervaring op de terreinen waar
Buitenlandse Zaken actief is. Stel dat een directeur op zoek is naar een besluitvaardige
medewerker die Russisch spreekt, dan kan hij direct bekijken welke medewerkers over deze
kwaliteiten beschikken. Zo wordt gestimuleerd dat er actief naar medewerkers wordt gezocht.
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Brak: “Pas toen we het dashboard demonstreerden aan andere organisaties, kregen we in de
gaten hoe uniek het is. In andere organisaties werken managers veel met eigen lijstjes en
Excelletjes, maar inloggen en realtime je gegevens raadplegen, dat zie je nog niet veel.”
Willem Jan: “We gebruiken P-Direkt bij Buitenlandse Zaken als centraal HR-administratie
systeem. Dit betekent dat élke medewerker in het systeem wordt vastgelegd, of het nu om
een vaste medewerker, tijdelijke medewerker, uitzendkracht of externe gaat. P-Direkt geeft
deze informatie door aan ons identity management systeem. Hieraan is de uitgifte van
allerlei faciliteiten gekoppeld, zoals toegang tot het pand en toegang tot de ICT-werkplek.
We hebben hiervoor speciale afspraken gemaakt met P-Direkt. Het gevolg hiervan is,
dat we een goed georganiseerde personeelsadministratie hebben, met betrouwbare,
realtime informatie.
Wilt u ook zo’n dasboard invoeren?

Leer van deze tips van Brak en Willem Jan:
1. Zorg dat je over een goed datawarehouse beschikt, waarin alle data is ondergebracht.
2. Er mag geen twijfel bestaan over de juistheid en waarheid van de informatie.
Een personeelsadministratie die op orde is, is dus een absolute must.
3. Door de informatie zeer toegankelijk te presenteren, is de acceptatie van het dashboard soepel verlopen.
Informatie visueel in beeld brengen en gebruik van kleuren helpt hierbij.
4. Kies het juiste moment waarop je de introductie van zo’n instrument kunt aanhaken.
5. Creëer urgentiebesef. Het gebruik van het dashboard helpt beter onderbouwde beslissingen te nemen,
een gewogen afweging te maken en reikt meer argumenten aan om beslissingen te nemen.
6. Ga er niet vanuit dat het gebruik van een dergelijk dashboard vanzelfsprekend wordt omarmd.
Dit vraagt blijvend aandacht.
Wilt u meer weten? Neem contact op met wj.pott-hofstede@minbuza.nl,
of brak.storms@minbuza.nl.

Best Practices HR-analytics bij het Rijk Interviewreeks 2016/2017 | 33

 itbreiding en verdieping analyses:
U
een enorme stap vooruit
Het koppelen van gegevens uit administratie en
medewerkersonderzoek levert de Belastingdienst
resultaat op én is ‘WBP-proof’

Wouter van der Veen, voorheen senior HR-adviseur bij DG Belastingdienst van het ministerie
van Financiën. Tegenwoordig coördinerend dataspecialist bij de afdeling Beleidsinformatie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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De Belastingdienst heeft informatie uit administratieve bestanden en gegevens uit medewerkeronderzoek
gekoppeld, op een manier die voldoet aan de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Dit maakt het mogelijk om effecten van HR-beleid te onderzoeken wat voorheen niet op die manier mogelijk
was. Wouter van der Veen, senior HR-adviseur bij DG Belastingdienst van het Ministerie van Financiën, legt uit.

Het belang van privacy
De mogelijkheden die technologie en internet bieden, zijn ondertussen heel vanzelfsprekend.
We kunnen zien of het straks gaat regenen, we kopen kleding in Duitsland of China, we volgen
de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de internationale media en we onderhouden contact
met vrienden en kennissen via social media. Maar het informatietijdperk kent ook risico’s, met
name op het gebied van privacy. Hoe ver mogen bedrijven gaan om consumenteninformatie te
gebruiken voor commerciële doeleinden? Hoe ver mag de overheid gaan om terroristen op te
sporen? Privacyvraagstukken behoren tot de belangrijkste juridische vraagstukken van het
informatietijdperk. In Nederland worden deze vraagstukken geregeld in de WBP.

Privacy bij de Belastingdienst
HR-analytics raakt privacy, namelijk de privacy van de medewerker. En van werkgevers wordt
verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun medewerkers. Helemaal bij de
Belastingdienst. Wouter: “Bij de Belastingdienst speelt privacy een heel belangrijke rol in
het primaire proces. We beschikken immers over allerlei gegevens van burgers en bedrijven
in Nederland en dat betekent dat we, in de ogen van velen, ook een stapje extra moeten
doen om de privacy van onze medewerkers te waarborgen. Het spreekt voor zich dat we
rekening houden met de WBP bij de koppeling van de administratieve gegevens en de
informatie uit het medewerkersonderzoek.”

De aanleiding
Wouter vertelt dat er twee concrete aanleidingen waren om met de koppeling aan de slag te
gaan: “Allereerst vond de ondernemingsraad de enquêtedruk binnen de Belastingdienst
te hoog. Daar wilden we aan tegemoet komen door enquêtes samen te voegen en ze korter
te maken. Dat laatste bereikten we door administratieve gegevens over leeftijd, salaris en
dergelijke, niet opnieuw te vragen. Want die informatie hebben we toch al. Daarnaast werd
tot hoog in de organisatie het potentieel van HR-analytics erkend. Het besef bestond dat we
met HR-analytics beter inzicht kunnen krijgen in het mechanisme achter HR-beleid, inzicht
in de knoppen waaraan we kunnen draaien en welk effect zij hebben. Door deze koppeling
te leggen, werden de mogelijkheden voor analyses enorm uitgebreid en verdiept.”
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De aanpak
Wouter legt uit hoe de Belastingdienst de koppeling heeft geregeld. “Binnen onze organisatie beschikt één afdeling over alle administratieve informatie over werknemers. Wij vonden
het logisch om de data uit het medewerkeronderzoek bij diezelfde afdeling te laten terug
komen en daar de koppeling te leggen. Want als we dit ergens anders zouden beleggen,
is daar niet alleen de informatie uit het medewerkeronderzoek nodig, maar ook de gegevens
die de eerste afdeling heeft. We zouden dan binnen de organisatie informatie breder delen
dan nodig en dat wilden we voorkomen. Als extra maatregel hebben we geregeld dat slechts
drie medewerkers toegang hebben tot de data van het medewerkeronderzoek. Daarvoor
hebben we een aparte, beveiligde schijf op hun netwerk ingericht. Bovendien hebben we
geregeld dat de informatie via een beveiligde verbinding beschikbaar wordt gesteld.”
“Om het medewerkeronderzoek uit te voeren, maakt deze afdeling eerst een medewerkersbestand aan, dat alleen de benodigde informatie bevat om medewerkers te kunnen
uitnodigen voor het onderzoek. Dit bestand levert de afdeling via een beveiligde verbinding
aan bij InternetSpiegel, de uitvoerder van het onderzoek. InternetSpiegel stuurt de
vragenlijst met privacyverklaring naar de medewerkers. In die verklaring staat heel precies
wat InternetSpiegel en de Belastingdienst doen met de data. De antwoorden op de vragen
uit de vragenlijst komen bij InternetSpiegel terug. Die maakt de rapportages en geeft de
antwoorden weer door aan de afdeling. Zo steekt dat proces in elkaar.”

Om het medewerkeronderzoek uit te voeren, maakt deze
afdeling eerst een medewerkersbestand aan, dat alleen de
benodigde informatie bevat om medewerkers te kunnen
uitnodigen voor het onderzoek.
Beleidsmakers en onderzoekers bij de Belastingdienst kunnen met een onderzoeksvraag
naar de afdeling toegaan. “Zij lichten toe welke analyse zij willen uitvoeren en welke data
daarvoor nodig is. De afdeling maakt dan een anoniem bestand met alleen de gegevens die
nodig zijn voor deze analyse. En er worden afspraken gemaakt met de gebruikers over de
bewaartermijn van het bestand.”

36 | Best Practices HR-analytics bij het Rijk Interviewreeks 2016/2017

Onderzoek naar hoog verzuim
Een voorbeeld van een analyse waar de Belastingdienst nu mee bezig is, ligt op het gebied
van verzuim. Verzuim dat aan de hoge kant is. Wouter: “De veranderingen in de organisatie
zijn ongetwijfeld debet aan dit verzuim, maar dan nog is het te hoog. We geven veel geld uit
aan verzuimmaatregelen. Er bestaat preventief verzuimbeleid, denk aan Arbo-vereisten,
coaching op het gebied van bijvoorbeeld ‘work-life balance’, middelen voor mensen die op
de grens zitten, een toolkit voor leidinggevenden bij wie de werkdruk te hoog is en we
hebben ook nog het curatief verzuimbeleid. Daarnaast geven we geld uit om ervoor te
zorgen dat zieke medewerkers zich toch onderdeel blijven voelen van de organisatie. Als je
alleen al van deze uitgaven weet wat het meeste effect heeft op verzuimreductie, dan maken
we een grote stap. Want het is de vraag of alle middelen nu optimaal besteed worden.”
“Daarnaast is het potentieel ook groot voor andere thema’s die spelen binnen de
Belastingdienst. Denk aan mobiliteit, hoe zorgen we dat we nieuwe medewerkers kunnen
binden en boeien? En het rendement van leiderschapsstijlen: welke stijl is in welke context
het meest effectief? Door de koppeling van gegevens uit verschillende bronnen kunnen we
nu deze vraagstukken beter onderzoeken!”

Tip: de WBP helpt je juist
“Het is een uitdaging om mensen mee te krijgen in een saai of stoffig onderwerp als de
WBP. Het maakt vaak ook niemands werk eenvoudiger. Maar de WBP helpt je enorm om
expliciet te maken wat je aan het doen bent en waarom. Het heeft bij ons geholpen om te
verbinden, om de verschillende stakeholders bij elkaar te krijgen en iedereen te doen inzien
dat we hier winst kunnen boeken.”
Wilt u meer informatie? Neem contact op met wouter.veen@minbzk.nl.
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Hoe een Organisatie en Formatie kader
een enorme stap voorwaarts betekende
Nut en noodzaak van een solide fundament voor
sturingsinformatie
Hendrik Westra, adviseur cluster HR-control en Informatievoorziening, O&F-beheer,
Corporate Dienst Rijkswaterstaat.
Mark van Dam, cluster coördinator van cluster HR-control en Informatievoorziening en
HR-controller, Corporate Dienst Rijkswaterstaat.
Diana Bosma, senior adviseur HR-analytics en HR-begroting, cluster HR-control en
Informatievoorziening, Corporate Dienst Rijkswaterstaat.
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Hoe zorg je dat een grote, diverse organisatie op organisatieniveau kan beschikken over bruikbare sturings
informatie? Bij Rijkswaterstaat hebben ze hiervoor een O&F-kader ingericht, gekoppeld aan de reorganisatie.
Mark van Dam, Hendrik Westra en Diana Bosma zijn werkzaam bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat
en vertellen over hoe er gewerkt is aan dit solide fundament en hoe dit heeft geresulteerd in bruikbare
managementrapportages.

Er was behoefte aan zinvolle stuurinformatie
Voor de reorganisatie in 2012 bestond Rijkswaterstaat uit verschillende losse diensten,
met elk een eigen werkwijze en een eigen manier van registreren. Als het bestuur om
informatie over geheel RWS vroeg, was dit altijd moeilijk te leveren omdat elke dienst haar
eigen definities had, bijvoorbeeld voor de namen van de organisatieonderdelen. Wat bij
de één ‘afdeling’ heette, heette bij de ander ‘district’. Het was daardoor heel lastig om de
organisatie van zinvolle, RWS-brede, stuurinformatie te voorzien. Het bestuur zag daarom
ook de nut en noodzaak in van uniformering.

O&F-kader voor Rijkswaterstaat
De reorganisatie was een passend moment om de uniformering door te voeren in het
organisatie- en formatiebeheer. Hendrik: “We hebben een document opgesteld met eisen
en richtlijnen ten aanzien van de organisatiestructuur. Daarin is afgesproken dat ieder
organisatieonderdeel volgens dezelfde principes is ingericht: de organisatieonderdelen
hebben nu dezelfde benamingen, uniformiteit in het aantal managementlagen en
uniformiteit in het vastleggen van allerlei kenmerken op het niveau van de formatieplaats.
Daarnaast is er een O&F-kader opgesteld waarin bijvoorbeeld staat aangegeven wat de
grootte van een afdeling mag zijn (span of control voor een manager). In het kader is ook
aangegeven wie mandaat heeft voor de verschillende soorten O&F-wijzigingen.
Mark: “Het beheer van het O&F-kader is ook in handen van ons cluster. Wijzigingsaanvragen
lopen langs ons. Wij toetsen of ze aan de eisen en richtlijnen voldoen. Zo niet dan gaan ze
terug en geven we advies over hoe de aanvraag wel binnen het kader kan passen. Door het
zorgvuldige O&F-beheer is het bronsysteem ook helemaal op orde en hebben managers nu
vertrouwen in P-Direkt. Voorheen was er nog weleens discussie over de betrouwbaarheid
van de cijfers.
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Analytics met strategische impact
Het fundament voor RWS-brede tactische en strategische informatie is daarmee gelegd.
Het cluster HR-control en informatievoorziening levert inmiddels maandelijkse management
rapportages op. De basis hiervoor is P-Direkt, verrijkt met gegevens uit andere systemen zoals
financiële systemen en de werving en selectiesystemen. Zo komen trends en ontwikkelingen
in beeld en daardoor wordt het mogelijk te anticiperen op problemen die gaan ontstaan,
om thema’s te agenderen en discussies te entameren.
Diana: “We kunnen analyses maken die ons helpen steeds meer procyclisch te gaan werken.
We kunnen nu tijdig anticiperen op tekorten die gaan ontstaan bij bepaalde werkvelden,
door nu al te werven voor plekken waar nu nog wel mensen zitten maar die op termijn wel
weggaan.”
Hendrik: “Benchmarken tussen onderdelen die qua grootte en type werkzaamheden
vergelijkbaar zijn, is nu mogelijk. Dit brengt het gesprek op gang tussen de betreffende
onderdelen. Waarom is het verzuim bij jou lager?”
Ook bezuinigingsvraagstukken zouden kunnen worden beantwoord met het aan elkaar
knopen van gegevens. Zo is bijvoorbeeld het afstoten van panden als mogelijke bezuinigingsmaatregel onderzocht. Daarbij werd onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als een
bepaalde locatie gesloten zou worden en welke bezuiniging/besparing hiermee bereikt zou
kunnen worden. Door deze informatie bij elkaar te brengen werden de gevolgen inzichtelijk; bijvoorbeeld voor de bezettingsgraad, voor de reistijden voor mensen en voor de
interne kosten.

Benchmarken tussen onderdelen die qua grootte en
type werkzaamheden vergelijkbaar zijn, is nu mogelijk.
Dit brengt het gesprek op gang tussen de
betreffende onderdelen.
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Van rapporteren naar predictive analysis
HR-control ziet het als haar taak de organisatie te helpen om in control te zijn, om te
sturen en te richten. Dat betekent niet dat zij altijd degene is die de oorzaken duidt en zeker
niet dat zij acties onderneemt. Hendrik: “Dat laten we aan de betreffende manager, wij
constateren alleen de feiten.” Het team verwacht in de toekomst haar rol te verbreden met
een adviserende rol en voorspellende analyses.
Diana: “In de toekomst gaan we ook strategische meerjaren analyses maken. We weten op
basis van gegevens over de leeftijd van medewerkers dat heel veel mensen uitstromen, we
weten waar ze uitstromen én we weten hoe het werkpakket zich ontwikkelt. Dat vormt een
uitstekende basis voor vragen als: hoe verhoudt de uitstroom zich tot de werkzaamheden
die vanuit de begroting op ons afkomen? En waar zitten dus de gaten? Naast dat er veel
businessinformatie is, hebben we ook goede mogelijkheden om dit aan allerlei financiële
gegevens te koppelen. Daarmee kunnen we het rendement van HR-inspanningen nog beter
in beeld brengen.”

3 belangrijke tips voor uniformering:
1. Het lukt niet om een O&F-kader uit te rollen zonder dat het bestuur hier achter staat. Belangrijk is: weten
wat logisch is om vast te leggen. Dat is een iteratief proces. Waak er daarbij voor dat niet te veel wordt
vastgelegd, dan is het niet meer werkbaar.
2. Probeer het zo te organiseren dat je als organisatie alleen bezig hoeft te zijn met de inhoud en dat de
technische kant bij P-Direkt blijft liggen. Stem ook, vooral in het voortraject (frequent) met hen af.
Zo houd je het werkbaar en effectief.
3. Leg het beheer van het O&F-kader vast bij één, klein, centraal punt in de organisatie en geef hen het
mandaat om aanvragen, die niet voldoen aan het kader, terug te sturen.
Wilt u meer weten? Neem contact op met mark.van.dam@rws.nl, of hendrik.westra@rws.nl.
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Eén plus één is drie: het succes van
twee samengevoegde afdelingen
binnen Defensie
Hoe twee werelden samen een verhaal vertellen
Béatrice Snel, Coördinator werkveld Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek – afdeling
TOS bij het Ministerie van Defensie.
Jeffry Louvenberg, Coördinator werkveld Business Information Personeel en
Organisatie – afdeling TOS bij het Ministerie van Defensie.
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De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) bestaat nu bijna drie jaar binnen Defensie. TOS bestaat uit
twee werkvelden: Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) voert belevingsonderzoek uit onder defensie
medewerkers en Business Information Personeel & Organisatie (BI P&O) ontsluit data uit informatiesystemen
en maakt deze beschikbaar. Als gevolg van veranderingen bij Defensie werden de twee werkvelden samen
gevoegd. Dat bleek een ‘briljante keuze’. Want nu, drie jaar later, heeft TOS een aantal producten ontwikkeld
waaraan binnen Defensie veel behoefte was. Een van die producten is de HR-monitor. Aan het woord:
Beatrice Snel (coördinator van het werkveld SWO) en Jeffry Louvenberg (coördinator van het werkveld BI).

Toegroeien naar één afdeling
Het louter bij elkaar voegen van mensen uit twee verschillende werkvelden is geen garantie
voor synergie. Meerwaarde, wederzijds begrip en geduld voor elkaar zijn belangrijke
factoren. De twee werkvelden hadden vanaf het begin meerwaarde voor elkaar, maar bleven
aanvankelijk los van elkaar werken.
Beatrice: “Heel Defensie werd destijds op de kop gezet. Je was vooral bezig met het werk dat
je te doen had. Pas na enige tijd ontstond er ruimte om informatie te integreren en te gaan
samenwerken.”

Niet zonder slag of stoot
Die samenwerking verliep in het begin niet zonder slag of stoot. Het bleken twee werelden,
met elk een eigen taal, eigen processen en eigen cycli. Beatrice: “Als wij vanuit Onderzoek
spraken over statistiek, dan hadden we het over methoden en technieken van onderzoek.
Als Businessinformation het over statistiek had, dan bedoelden zij staatjes met getallen
erin. Het duurt even voordat je erachter komt dat je het over heel verschillende
dingen hebt.”
Jeffry: “De cyclus waarin we zitten, verschilt ook. Wij beantwoorden Kamervragen en
dat moet heel snel gebeuren. Dan vroegen we aan Onderzoek: hebben we nog wat?
Nee, zeiden ze, dat moet eerst onderzocht worden. Dat vraagt om begrip voor elkaars
manier van werken.”

De opbrengst: synergie
Het ontdekken van elkaars eigenheden heeft het team uiteindelijk veel opgeleverd.
Want met elkaar hebben ze ervoor gezorgd dat er geaggregeerde en recente onderzoeks
gegevens beschikbaar zijn voor het moment dat er een vraag komt en zij deze zo snel
mogelijk moeten beantwoorden.
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Ook ervaren ze als opbrengst dat ze beter beslagen ten ijs kunnen komen wanneer er een
vraag uit de organisatie komt. Jeffry: “Als we op bezoek gaan bij een eenheid die een vraag
heeft, dan kunnen we veel dingen al van tevoren uit het systeem halen en een beeld over die
eenheid hebben. Bijvoorbeeld over de samenstelling, de leeftijdsopbouw of het ziek-thuis
percentage in vergelijking met andere eenheden. Door deze informatie al paraat te hebben
kom je geïnformeerd binnen bij een Commandant. Dat is iets heel anders dan ‘ik kom eens
met u praten en wat vragenlijsten uitzetten’.”

Als we op bezoek gaan bij een eenheid die een vraag heeft,
dan kunnen we veel dingen al van tevoren uit het systeem
halen en een beeld over die eenheid hebben.
HR-monitor voor leidinggevenden en beleidsmakers
Inmiddels hebben ze gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarin zowel harde
data als informatie over werkbeleving en tevredenheid bij elkaar komen. Een hele belangrijke is de HR-monitor.
De HR-monitor schetst een eenduidig beeld over hoe Defensie ervoor staat op allerlei
aspecten op het terrein van Personeel en Organisatie. Alles wat er in staat is al eens in
andere rapportages aan de orde geweest, maar het is alle informatie van één standdatum
op een rij.
De monitor helpt om het eens te zijn met elkaar. Vroeger had elk Defensieonderdeel zijn
eigen capaciteit om analyses uit te voeren en ook zijn eigen manier van analyseren.
Daardoor ontstond er veel discussie over de cijfers en daardoor ging er veel energie
verloren. Ingegeven door de bezuinigingen werd deze taak weggehaald bij de onderdelen
en centraal ingezet.
Ook wint de monitor aan kracht doordat goed is nagedacht over een logische opbouw van
de rapportage. Jeffry: “We kiezen voor een ‘flow’ structuur, van buiten naar binnen kijkend.
We willen in lijnen en verhalen denken; dat is logischer voor mensen om dingen terug te
vinden. Dan gaan mensen verbanden leggen en krijg je ook verdiepingsvragen.”
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Hoe ver ga je?
Wat hoort wel bij ons en wat is van een ander? Hoe ver ga je? Dat zijn vragen die TOS
zichzelf heeft gesteld. Beatrice: “Wij zorgen voor de informatie, kennis en achtergronden,
maar het is verder niet aan ons om daarover een mening te hebben. We geven daarvoor wel
alle input en dan ligt het bijna voor het oprapen, maar wij rapen het niet op. Door wel
continu over thema’s te berichten, creëren we bewustwording.”
“We zagen bijvoorbeeld dat de burgerpopulatie heel snel terugliep. Door dit thema continu
onder de aandacht te brengen zag Defensie de noodzaak in ook deze mensen te boeien en
te binden. Defensie gaat zich daar nu met een speciale wervingscampagne burgerpersoneel
werven. Bovendien is er nieuw beleid op gebied van loopbaanbegeleiding voor burgers
ontwikkeld en ingevoerd. Door geen eigen mening te geven worden we juist om een
mening gevraagd.”

9 tips: zo maak je van HR-analytics een succes:
1. Begin klein en laat zien wat je hebt. Maak dit zichtbaar bijvoorbeeld d.m.v het gebruik van infographics.
Zet de naam van je afdeling onder de poster en je krijgt vragen.
2. Kies naast dgitaal ook voor een hard copy variant. Papier, zoals folders en glossy’s werken!
3. Besteed veel aandacht aan het ontdekken van thema’s die bij beleidsmakers en leidinggevenden belangrijk
zijn en sluit daar op aan.
4. Zorg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
5. Wees neutraal. De vraag naar jouw mening of duiding volgt dan vanzelf.
6. Know your business en de processen binnen je bedrijf. Als je niet weet hoe je bedrijf werkt, wie ben jij dan
om daar een oordeel over te vellen of daarop te monitoren?
7. Onderhoud jouw netwerk, zodat je weet wat er speelt binnen de organisatie.
8. Zorg dat je binnen je team de mensen hebt die weten waar ze moeten zijn.
9. Geef jezelf de tijd én zorg ervoor dat je de tijd krijgt.
Wilt u meer weten? Neem contact op met PJJ.Louvenberg@mindef.nl,
of BED.Snel@mindef.nl.
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Wij geloven dat iedereen kan
bewegen
Hoe onderzoek helpt om de mobiliteit van
een moeilijke doelgroep te vergroten
Ronald Duerinck, manager regieteam mobiliteit, directie Switch bij
de Belastingdienst.
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Een jaar geleden kondigde de Belastingdienst aan dat een groot deel van de traditionele functies binnen de
organisatie gaat verdwijnen door technologische ontwikkelingen. Een ingrijpende verandering. Switch, een
nieuw organisatieonderdeel van de Belastingdienst, helpt deze medewerkers met het vinden van een nieuwe
baan. Ronald Duerinck, manager van het regieteam Mobiliteit, vertelt hoe zij deze taak vervullen met gebruik
van data.

Switch helpt medewerkers voor wie het werk verdwijnt
Switch heeft als doelstelling om de onvermijdbare personele gevolgen op te vangen
van de zogenaamde investeringsagenda, een groot verandertraject van de Belastingdienst.
Het werkt toe naar een organisatie die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is.
De Belastingdienst zegt daar zelf over: “De Belastingdienst loopt momenteel achter op
maatschappelijke ontwikkelingen. Het niveau van de dienstverlening blijft achter bij dat
van andere financieel dienstverleners, zoals banken. Een radicale herziening van de
werkprocessen is nodig om de productiviteit van de dienst, in al zijn functies, sprongsgewijs
op een hoger plan te brengen: hogere belastingopbrengsten tegen structureel lagere
kosten.2” Als gevolg hiervan zal straks voor ongeveer 5.000 FTE, of 6.000 medewerkers,
geen plek meer zijn binnen de organisatie. Hun werk komt te vervallen.
Switch bestaat uit 4 directieleden, een staf van 30 mensen en ongeveer 30 teamleiders in het
land. Deze teamleiders sturen straks medewerkers aan, die tijdelijk bij Switch werken en
mobiel worden naar functies binnen dan wel buiten de Belastingsdienst. Of, gebruik maken
van een stimuleringspremie om de dienst te verlaten. Elke teamleider kan beschikken over
een loopbaanadviseur, die hem ondersteunt bij de mobiliteitstaak.
Het is niet de bedoeling dat medewerkers die instromen bij Switch vanuit huis een
van-werk-naar-werktraject volgen. Van hen wordt verwacht dat ze productief werk
blijven uitvoeren. Switch haalt om die reden werk uit de eigen organisatie naar zich toe.
Soms kunnen de medewerkers ook stage lopen of ergens een leerwerkplek creëren.
Tegelijkertijd werkt iedereen bij Switch aan zijn of haar mobiliteit.
Ronald: “De reorganisaties moeten nog grotendeels beginnen. De komende maanden
worden ze aangekondigd in de organisatie en dan zal duidelijk worden hoeveel mede
werkers we mobiel gaan maken.”

2

https://belastingdienst-in-beeld.nl/themas/investeringsagenda-belastingdienst/
factsheet-investeringsagenda/
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Voor veel medewerkers is het niet gemakkelijk ander werk te vinden
Het gaat voor een groot deel om medewerkers in de lagere functieschalen, die nu doorgaans
administratief werk doen. Dat werk verdwijnt langzamerhand. Dat geldt niet alleen voor
de Belastingdienst, maar voor hele sectoren, zoals de Rijksoverheid en de bankensector.
“We hebben een dwarsdoorsnede gemaakt van deze mensen in onze organisatie. Dan blijkt
het vaak om medewerkers te gaan die lange dienstverbanden hebben, wat ouder zijn en laag
opgeleid. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om ander werk te vinden. Niet omdat deze
mensen dat niet willen, er is ook weinig in hen geïnvesteerd.”
“Toen we ons dat realiseerden, besloten we iets te doen om de slaagkans van ons van
werk-naar-werktraject te vergroten. We hebben de functieprofielen opgezocht waarop deze
mensen de organisatie zijn binnengekomen om te zien over welke kwaliteiten zij beschikken. Deze gegevens hebben we overgedragen aan een externe partij, om een analyse van de
arbeidsmarkt te maken voor de korte en middellange termijn. Waar zijn mogelijke matches
te maken met vacatures die op korte termijn op de arbeidsmarkt ontstaan? En welke
vaardigheden kunnen deze medewerkers ontwikkelen om voor deze functies in aanmerking
te komen? Als we die gap goed in beeld hebben, kunnen we gericht opleidingen en
trainingen inkopen, en daarmee hun kansen op ander werk vergroten.”
“Het doornemen van de functieprofielen van de medewerkers maakte ons bovendien
duidelijk dat zij een functie willen op de lokale arbeidsmarkt. Medewerkers hebben de
behoefte om in hun eigen omgeving een baan te vinden. We hebben de externe partner
daarom gevraagd waar die functies zich bevinden; in welke regio en liefst nog bij welk
bedrijf.”

Wat helpt deze medewerkers om nieuw werk te vinden?
Inmiddels is een eerste, voorlopige analyse al afgerond voor één functie. Daaruit blijkt
dat de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. De gemiddelde leeftijd in Nederland is 43 jaar,
deze medewerkers zijn gemiddeld 53 jaar. De gemiddelde arbeidsmarktkans in Nederland
wordt als goed beoordeeld, terwijl het oordeel voor deze medewerkers heel kwetsbaar is.
De gemiddelde zoekduur bedraagt in Nederland 5,5 maanden: voor deze medewerkers
wordt de zoekduur op 14 maanden geschat.
Tegelijkertijd blijken er ook verschillende functies op de arbeidsmarkt te zijn waar deze
medewerkers voor in aanmerking kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan functies als
controleur, medewerker van een uitkeringsinstelling of salarisadministratie, receptionist,
projectmedewerker, planner, medewerker handhaving, of kwaliteitsmedewerker.
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Dit vergt wel de ontwikkeling van extra vaardigheden, bijvoorbeeld vaardigheden om Office
te gebruiken, een SAP-cursus, of het praktijkdiploma loonadministratie.
Ronald: “We leren ook bij welke bedrijven deze functies gevraagd worden. Het is onze wens
dat de teamleiders bij deze bedrijven aankloppen om te bespreken of er een match kan
worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld ook eerst op detacheringsbasis.”

De medewerkers hebben tijd nodig voor rouwverwerking.
Zij zullen niet allemaal het vertrouwen hebben dat ze
snel een andere baan vinden.
“Maar zo gemakkelijk is het in de praktijk niet altijd. De medewerkers hebben tijd nodig
voor rouwverwerking. Zij zullen niet allemaal het vertrouwen hebben dat ze snel een andere
baan vinden. Daar doen we ook wat mee. We gaan ze helpen om netwerkvaardigheden en
acquisitievaardigheden te ontwikkelen. We creëren bovendien groepen waar mensen
elkaar helpen en zo het vertrouwen krijgen om de stap naar een nieuwe baan te zetten.
Wij geloven dat uiteindelijk iedereen kan bewegen.”

Mobiliteitscentrum: Wees voorbereid
Een tip voor andere HR-functionarissen die voor een soortgelijke uitdaging staan?
Ronald: “Wij zien dat er, door technologische ontwikkelingen, enorme verschuivingen
gaan plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Ook beroepen waarvan wij nu nog denken dat ze
buiten schot blijven, worden geraakt. Bijvoorbeeld artsen, architecten, of andere hoge
functies. De vraag is: in hoeverre mensen flexibel meegaan in de digitale revolutie?
Mijn advies aan HR of ontwikkelcentra is: haak zo snel mogelijk aan bij die ontwikkeling.
Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik; dat zijn oude instrumenten. Gebruik onderzoek, data en
informatie om mensen effectiever aan ander werk te helpen. De data is er al.”
Wilt u meer informatie? Neem contact op met r.duerinck@belastingdienst.nl.
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