EXPERT-BLOGS voor HRBASE van PW.
Periode: 2014 - 2019
Uitgever: Vakmedianet
Inhoud
2019
Blog 43: Is organisatie-ontwikkeling alledaagse kost? (09-08-2019)

2018
In 2018 geen blogs gepubliceerd op HRBase van PW.

2017
Blog 42: Worstelen met hiërarchie (23-11-2017)
Blog 41: Nieuwste competentie: Klimaatneutrale vaardigheden (21-09-2017)
Blog 40: Trial and Error: Wie durft? (20-07-2017)
Blog 39: Hand in hand (19-05-2017)
Blog 38: Over democratisch leiderschap, ok op de werkvloer (16-03-2017)
Blog 37: Op avontuur: Netwerk Zelfsturing deel 1 (15-02-2017)
Blog 36: De Nederlandse Semler (18-01-2017)

2016
Blog 35: Tijd voor goede (HR) voornemens? (22-12-2016)
Blog 34: Hardnekkig mensbeeld beïnvloedt economie (24-11-2016)
Blog 33: Wanneer stop je met ongezond gedrag?(20-10-2016)
Blog 32: Werelden van verschil, werelden dichterbij (24-09-2016)
Blog 31: De lessen van topsport (18-08-2016)
Blog 30: Hoe leer je om los te laten? (21-07-2016)
Blog 29: Man versus machine (19-05-2016)
Blog 28: Hoe motiveer je CEO’s tot persoonlijke ontwikkeling? (21-04-2016)
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Blog 27: Zelf-sturing of zelf-organisatie? ( 17-03-2016)
Blog 26: Storytelling en het alternatieve bedrijfsverhaal: ontwikkeling verzekerd! (17-02-2016)
Blog 25: In voor- en tegenspoed: autonomie helpt! (20-01-2016)

2015
Blog 24: ‘Zelfsturing en HR, gaat dat samen?’ (22-12-2015)
Blog 23: 'De gulden middenweg: balans is de kunst’ (24-11-2015)
Blog 22: ‘From scratch’: alleen voor directieleden (20-10-2015)
Blog 21: Psychisch lijden: dringend aandacht gewenst (22-09-2015)
Blog 20: Bewegen binnen grenzen: psychologie op de werkvloer (18-08-2015)
Blog 19: Geen Tourwinnaar zonder Grit. En wat zomerbagage. (21-07-2015)
Blog 18: Waar ben je bang voor? (23-06-2015)
Blog 17: Gezocht: leidinggevende manager met verstand van ‘fear-free working environments’ (1905-2015)
Blog 16: Herkent u dat: wat dóé ik hier? (21-04-2015)
Blog 15: ‘Beter geen leidinggevende dan een slechte’ (18-03-2015)
Blog 14: Luistert u naar anderen of hoort u vooral uzelf? (17-02-2015)
Blog 13: Voelt u zich in balans? (26-01-2015)

2014
Blog 12: 2015: ‘Radical Rethink’ (28-12-2014)
Blog 11: Snelheid en digitools vragen meer zorg van leidinggevenden (26-11-2014)
Blog 10: Weet u de overeenkomsten tussen Lean, AI en Agile? (17-10-2014)
Blog 9: De kracht van taal (19-09-2014)
Blog 8: “The future is digital” (18-08-2014)
Blog 7: En toen was alles stil. (22-07-2014)
Blog 6: Winnen voelt beter (23-06-2014)
Blog 5: Werkstress en leidinggeven: signaal voor HR! (20-05-2014)
Blog 3: Out of the box? Doen!Blog 4: HR: part of the business (23-04-2014)
Blog 2: HR-innovatie is niet te koop (18-02-2014)
Blog 1: Ooit gehoord van Dialogic OD? (21-01-2014)
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Is organisatie-ontwikkeling alledaagse kost? (43)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 9 augustus 2019

Wat bedoel je met ‘organisatie-ontwikkeling’? En welke organisatie-ontwikkeling dan? Goeie vraag!
Gek genoeg verliezen we ons in artikelen over ‘agile’, ‘lean’, ‘EVP’ en meer van die prachtige termen
om allerlei organisatie-wensen aan te duiden, maar hoe kwam je daar nou ook alweer? En wat
bedoelden we er ook alweer mee, eigenlijk?
Risico’s van ambities
Tuurlijk verwijzen agile en lean naar organisatie-toestanden die je iedereen zou toewensen. Ambities
die getuigen van het gevoel dat je een verleidelijker werkomgeving zou willen bieden. Waar ieder
zich comfortabeler kan bewegen om z’n job te doen. Maar in de praktijk ben je er nog niet door ze op
de agenda te zetten. En al helemaal niet door een legertje consultants door je organisatie te jagen en
te denken dat die het wel voor elkaar krijgen. Wat zou je vandáág met die ambities kunnen doen?
Gewoon zelf? Zelf als leidinggevende-met-fijn-wat-invloed-hier-en-daar, of zelf als HR-adviseur aan
tafel bij die leidinggevende-met-fijn-wat-invloed-hier-en-daar?
Met 2 laarzen in de praktijk
In de HR-praktijk sta je feitelijk middenin de Premier League als ’t over organisatie-ontwikkeling gaat.
’t Zou helpen als HR dit meer expliciet voor ’t voetlicht zou krijgen. Elk gesprek en elke discussie met
en over ‘de medewerker’ en wat je van hem/haar verwacht in zijn/haar rol, of welke rol dit zou
moeten zijn, of welke rol/bijdrage dit gaat worden in de toekomst; elk moment opnieuw gaat ’t over
de kansen om de organisatie te ontwikkelen. Dan moet je je die kansen wel bewust zijn. En die
kansen pakken natuurlijk.
Waar zitten de knoppen dan?
Het is echt geen hogere wiskunde als ’t gaat over het inzicht hoe aan welke knoppen te moeten
draaien om de inrichting ( = de werking) van de organisatie te beïnvloeden. In de praktijk van alledag
tover ik nog steeds met enige regelmaat good-old Hackman & Oldham op het scherm, met alle
opklaring vandien. Geen geïsoleerde containerbegrippen, wel basis-elementen met elkaar in verband
brengen; als je ’t uit elkaar haalt zie je heel vanzelfsprekend de kop en de staart. Met alle
beïnvloedingsmogelijkheden die daarbij horen.
Elke dag opnieuw
De uitdaging is er elke dag opnieuw je te realiseren dat de organisatie een complex speelveld is, maar
dat er wel degelijk samenstellende delen zijn die je kunt raken en bewegen. Met alle effecten op de
beleving en de uitkomsten. Learning by doing! Met alle werkplezier als beloning.
Christianne van de Pas is HR-professional met organisatie-ontwikkeling als specialisatie. In haar
benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor meer informatie zie www.cvdpas.nl.
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Worstelen met hiërarchie (42)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 23 november 2017 om 5:10pm

MeToo heeft alles te maken met mensen in machtsposities, die zich gedrag veroorloven dat
grensoverschrijdend is. Grensoverschrijdend waar het de integriteit van de mensen betreft die met
deze machtshebbers te maken hebben, en veelal daarvan afhankelijk zijn. Boeken van al jaren
geleden staan in m’n kast; “Zieke Wereldleiders”, “De Prooi”, om er een paar te noemen. Mijn
fascinatie voor het onderwerp macht en machtsmisbruik duurt voort. Met ontzetting en verbazing
over het doorwoekeren, met alle mondiale ellende vandien. Machtsmisbruik kent alleen maar
verliezers en slachtoffers, hoe stom kan je zijn.
Voorbeelden
Sinds een jaar bestaat het Netwerk Zelfsturing. Een clubje gave persoonlijkheden met weinig last van
ego-strelings-behoefte, of in elk geval bewust van “ego” en dat je daarmee moet oppassen. Ze
begrijpen als geen ander de relatie tussen “ruimte geven aan je mensen” en “je gelukkig voelen op
de werkvloer”, met winnaars en werkhelden als beloning. Ze durven te zoeken naar de optimale
balans op de werkvloer, mét hiërarchie en richtlijnen, zónder door te schieten in het beperken van
hun mensen en ze op te sluiten in de ‘snel-verouderende-en-per-definitie-te-kleine-hokjes’ van de
rangen en standen (vrij vertaald). Maar zoeken blijft het. Eén suikerklontje optillen en de weegschaal
komt in beweging. Zo subtiel.
Strijd
Jos de Blok is from scratch begonnen. Vanaf dag 1 heeft hij expliciet de cultuur neergezet die hem tot
vandaag de dag zoveel succes brengt. “A Model Going Global” is één van de internationale
loftuitingen in de Tegenlicht-uitzending onlangs. Veel succes maar tjonge wat een titanenstrijd. Des
te mooier om te zien hoe zijn invloed doordrukt: Here’s what I’ve learned from Jos de Blok from
Buurtzorg.
Ga door!
Willen leren. Erkennen dat je inspiratie en voorbeelden en fouten nodig hebt om de balans te vinden
en door te ontwikkelen: je mensen mee te nemen naar meer vrijheid van handelen. Met focus op
waar ze ’t liefst mee bezig willen zijn. Voor jouw organisatie.
Blijf worstelen!
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van meer zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor informatie
over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 186
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Nieuwste competentie: Klimaatneutrale vaardigheden (41)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 september 2017 om 11:03pm

Energievreters
Hardnekkige verschijnselen vreten energie. Vanuit ecologische invalshoek zeer ongewenst. Liever
zouden we minder burn-outs zien. Liever zouden we allemaal een ontspannen start maken in de
aanloop naar onze plek in de maatschappij. ’t Is niet zo. Triggers deze week waren de berichten over
het groeiend aantal burn-outs en het programma ‘de anti-pest-club’ dat een gerenommeerde prijs
had gewonnen. Liever zou je die berichten helemaal niet zien.
Bries-balans
Met al onze kennis uit alle windstreken op vele wetenschappelijke terreinen lukt ’t ons maar niet om
de balans te vinden in het omgaan met onszelf en met elkaar. Op micro-niveau, laat staan op macroniveau met de landen en culturen verder weg. De orkanen razen om ons heen en nog blijven we
ruzie zoeken en ingewikkeld doen naar onze mede-mens. Bakken met energie die ’t kost om voor
onszelf de balans (weer terug) te vinden en er gezamenlijk wat leukers van te maken. Een frisse bries
geeft dynamiek genoeg, meer extremen hebben we niet nodig.
Vragen en Geven: klimaatneutraal
Klimaatneutrale vaardigheden, daar hoeven we niet eens voor naar school, die kennen we toch
allemaal? “Ik zie jou en ik vraag jou wat je nodig hebt om te kunnen bijdragen op een manier die bij
jou past, en die je aankunt”. “Jij ziet mij en jij vraagt mij wat ik nodig heb om te kunnen bijdragen op
een manier die bij mij past, en die ik aankan”. De balans vind je in het midden. En in dat midden is
weinig plek voor burn-out en pesten. Heerlijk briesje daar.

Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van meer zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor informatie
over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 118

Expert-blogs van CvdPas gepubliceerd op HRBase van Vakmedianet in de periode 2014 - 2019 / Pagina 5 van 55

Trial and Error: Wie durft? (40)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 20 juli 2017 om 10:55pm

Introductie van zelfsturing vraagt nieuw jargon. Een nieuwe taal om de nieuwe manier van
samenwerken te ondersteunen. Gedeelde betekenissen die je het vertrouwen geven dat je mag zijn
wie je bent en dat je mag leren. Dat je proefondervindelijk mag vaststellen welke actie je doel ’t
beste dient. Liefst in overleg voor ’t gezamenlijke doel van de organisatie, maar persoonlijke
leerdoelen kunnen ook.
Handelen naar bevinden
In zelfsturingsland leven ‘super-zakelijk’ en ‘akelig-soft’ dicht bij elkaar. “Kijk maar of ’t iets voor je is”
kan gerust gevolgd worden door “ ‘t moet wel passen”. Ruimte geven naast grenzen stellen. Je past
of je past niet, en dan trek je je conclusies. Handelen naar bevinden. Afwachten is niet meer
“wachten op het geschreven protocol of de orders van hogerhand”, afwachten is je actieve
opmerkzaamheid op de reactie van je omgeving op hetgeen jij in beweging hebt gezet.
Niet voor iedereen
Zelfsturing is niet voor iedere organisatie weggelegd. Zelfsturing stelt eisen aan de kwaliteit van (de
aansturing en inrichting van) je organisatie. Zelfsturing stelt eisen aan de visie en het mensbeeld en
de ambities van je directie. Blijf eerlijk: ben je er niet klaar voor, begin er niet aan. Zelfsturing is geen
instant-oplossing voor symptomen die je niet bevallen. Je mensen op de werkvloer hebben je
afleidingsmanoeuvres direct door, je raakt verder van huis.
Eenvoud is de kunst
De vrouwenvoetballers trainden jarenlang voordat we ze opmerkten. Buurtzorg roeit jarenlang tegen
de stroom voordat we ’t succes van hun benadering erkennen. En we zijn er nog lang niet. Lees ’t
artikel van Rutger Bregman over Jos de Blok en zijn pleidooi voor de Partij van de Eenvoud. De
complexiteit buiten de deur houden is juist de kunst. Kunst vraagt toewijding, talent, volharding,
ambitie. Van de directie in de eerste plaats, als je ’t over zelfsturing hebt. De directie eerst met
zichzelf aan de slag, daarna de rest. Of niet. Meer smaken zijn er niet, met ‘een beetje zelfsturing’
kan je wachten op de frustratie.
Win-win-win
Neem tijd en aandacht voor de ontwikkeling van je organisatie. Durf te leven in je werktijd, samen
met je mensen. Zij willen ook niet anders dan er gezamenlijk een succes-tent van maken. Win-winwin zegt Rutger Bregman. De directie eerst. U bent welkom!
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van meer zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor informatie
over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 269
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Hand in hand (39)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 mei 2017 om 11:30pm

Enerverende week hebben we achter ons. Vol verbinding. Vol diversity. Eerst het ‘Celebrate
Diversity’-Eurovisie Songfestival met veel aandacht voor de niet-vanzelfsprekendheid van ‘inclusion’.
Vlak daarna Feyenoord-Rotterdam met een niet-vanzelfsprekend enorm groot feest, twee dagen
lang. Hulde aan al die mensen op de achtergrond die hun ziel en zaligheid in de strijd gooien om dit
soort successen tot stand te brengen, al dan niet professioneel. De mensen achter Team Ogene en
Team Feyenoord: de achtergrond-pijlers voor ’t succes van het geheel, dat helemaal nietvanzelfsprekend is.
Geen woorden maar daden
In de afgelopen periode vallen me meer en meer op de kracht van de verhalen zonder de gelikte
slides en de eindeloze rij analytics en buzzwords. De verhalen die onomwonden en kwetsbaar hun
spoor bij je achterlaten; ze reizen verder met je mee, met bijna voelbare impact op je eigen vervolghandelingen. Ze zetten je in beweging, omdat ze je raken. Ze benoemen waar ’t over gaat. Ik wil er
hier drie van noemen, drie van die cadeaus die de afgelopen weken op m’n pad kwamen. Ze
behoeven alleen je aandacht, ze spreken voor zichzelf; de overeenkomst in de urgentie druipt er
vanaf. Met boodschappen over diversity, inclusion en common sense: binnen bereik van ons
allemaal.
Urgentie voor ons allen
Drie cadeaus met een urgente boodschap. Twee indrukwekkende dames, 2 en 3 mei live gezien op
HR-congres in Vancouver. Voor beeld en geluid dat ’t dichtst in de buurt komt, zie hier Margaret
Heffernan en zie hier Elizabeth Gilbert. Ten derde nog de prachtpost van Pete Burden. Mét
commentaar van Gervase Bushe. Nog mooier dus. Gewoon even kijken. Doe er je voordeel mee.
Daden kun je alleen maar Doen.
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van meer zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor informatie
over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 79
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Over democratisch leiderschap, ook op de werkvloer (38)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 16 maart 2017 om 2:00pm

Met hoofdletters: Democratie is hard werken. En dat hebben ze gedaan, onze politici. Complimenten
aan allen die zo enorm hun best hebben gedaan om de balans in de samenleving te waarborgen. De
balans die ontstaat wanneer je over ‘en - en’ spreekt. Wanneer je spreekt over geven én nemen.
Over luisteren én spreken. Over jou én mij. Over jouw eigenaardigheden en jouw ruimte, naast mijn
eigenaardigheden en mijn ruimte. Knappe, evenwichtige persoonlijkheden die moeite en energie
getroostten voor het gezamenlijke doel. Die het aandurfden zich van alle kanten te laten zien in de
meest uiteenlopende media.
Vanuit de hele wereld werd meegekeken. Niet zonder reden. Instabiliteit ligt op de loer. Trots?
Jazeker! En opgelucht, dat ook.
Waarom hiervoor aandacht in m’n blog voor HRbase? Omdat instabiliteit in de samenleving zo’n
enorme impact heeft, die doordreunt tot op de werkvloer. Organisaties en bedrijven hebben baat bij
een sfeer van verbinding, van samen-de-schouders-eronder, van ‘hoe maken we 1+ 1 = 3’. Waarbij
goed voorbeeld doet goed volgen. Goed voorbeeld inspireert. Juist de persoonlijkheden die zoveel in
de media zijn hebben verstrekkende invloed op de kleur van alledag.
En nu als een hazewind doorontwikkelen binnen de bedrijven zelf. Goed leiderschapsvoorbeeld doet
goed volgen! Durf de gesprekken aan met je medewerkers. Zoek het gesprek op. Laat je mensen hun
stem horen, ze hebben veel te vertellen. Over wat zij ervaren op de werkvloer, en welke oplossingen
zíj daarvoor zien. Daar zouden wel eens heel waardevolle ideeën tussen kunnen zitten. Creativiteit en
inventiviteit te over in Nederland. Ik weet het zeker. Van stemlokalen in de fietstunnel tot even
bijplaatsen van een stemhokje. Van briljante Delft-studenten tot een Nobelprijs-winnaar in
Groningen. Hoog en diep, breed en lang: een enorm potentieel aan probleemoplossende
medelanders die er nog plezier in hebben ook. Kwestie van ruimte aan geven. En u durft dat, ik weet
’t zeker!
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van meer zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor informatie
over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 155
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Op avontuur: Netwerk Zelfsturing deel 1 (37)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 15 februari 2017 om 11:52pm

'Ja!'
Zó verschillend en toch in één ruimte bij elkaar: de directeuren van 7 Nederlandse bedrijven. Er was
weinig voor nodig om van ieder van hen ‘ja!’ te horen. ‘Ja ik heb interesse en ik wil deelnemen!’
Deelnemen aan een netwerk over zelfsturing en zelforganisatie, waarbij ‘delen en leren’ centraal
staan. Bij onze 1e meeting eind november jl. vloog de tijd door onze vingers: ieder z’n eigen verhaal
over starten met zelfsturing. Daar hadden we al een boek over kunnen schrijven. Tjonge wat een lef
en een nieuwsgierigheid. Zonder schroom vertellen over de afslagen die ze hadden genomen, met
alle hobbels en kuilen die ze daarbij tegenkwamen. Het delen en leren was begonnen, vanaf minuut
1.

Bron voor vervolg
De verschillen tussen de bedrijven leken bijzaak bij het gedeelde ideaal: je mensen zoveel mogelijk
aan het stuur laten staan van hun eigen werk. Gelijkwaardige verhoudingen, Geluk, Zelf besluiten
nemen, Zelf met voorstellen komen: een greep uit het krachtenveld en de dynamiek die ze
nastreven. Afgelopen week hadden we onze 2e meeting. Een brown paper vol met thema’s die
weerbarstig blijken in de praktijk. Opnieuw veel raakpunten. Bron voor nog veel delen en leren. Ons
avontuur gaat voort. We stappen door op een manier die verdacht veel lijkt op starten met
zelfsturing: gewoon dóen. Zonder dat we nog precies weten welke vorm ons het beste dient, mét het
vertrouwen dat die vorm wel ontstaat op de best passende manier. Hogere school voor ‘loslaten’.
Interesse voor ‘t Netwerk? Zie deze webpagina voor de huidige deelnemers.
Wordt vervolgd!
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van (meer) zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor meer
informatie over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 431
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De Nederlandse Semler! (36)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 januari 2017 om 10:34pm

Echt waar! We hebben ‘m! De Nederlandse Semler! En dan nog wel in drievoud: Arthur Cremers,
Anja van der Horst en Wim van Twuijver. Wim vond Arthur en Anja. Met z’n drieën hebben ze een
parel van een proces in gang gezet en ’t alle ruimte gegeven die ’t nodig had. Met een prachtig
verslag in het boek ‘Poleposition. Zelf aan het stuur in Hollands Kroon.’ Lang geleden dat ik zo blij was
met een boek.
Doén!
Natuurlijk een heel ander verhaal over zelfsturing dan dat van Ricardo Semler over de ontwikkelingen
in zijn bedrijf, beschreven in ‘Semco-stijl’ (Turning the Tables), maar ook zoveel overeenkomsten in
de aanpak: ‘gewoon doén!’ Mooiste bekentenis uit Poleposition: ‘Als je van een afstandje kijkt, kun je
zeggen dat we de organisatie weer hebben teruggegeven aan de mensen’. Wow.
Tom Poes verzin een list
Stel dat Poleposition in één keer de harten steelt van vele directies. Stel dat die directies dan ook nog
eens heel veel haast gaan maken met de start van hun eigen organisatieontwikkelingsproces, met
Poleposition als gebruiksaanwijzing bij de hand. Wat dan met HRM? Waar dan heen? Hoe bereid je je
voor? Tom Poes verzin een list. De aanval de beste verdediging? Zelf binnenkort met Poleposition
onder je arm naar je directie stappen?
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van (meer) zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor meer
informatie over haar verkenningsaanpak en kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 923
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Tijd voor goede (HR) voornemens? (35)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 22 december 2016 om 1:50pm

Komende weken even tijd voor wat reflectie? Terugblikken op wat was, vooruitblikken op waarnaar
toe? Plannen en ideeën, waarvoor in 2017 nu eens écht ruimte te maken?
Hier wat inspiratie voor een betere wereld vanuit de Sinek hoek, de moeite waard om in z’n geheel te
bekijken (onder de kerstboom vast wel een plekje voor :-), en meteen een goede luister- en
kijkoefening die wat verder gaat dan klikken, vegen, scannen en scrollen.
Ook mooi is het rijtje van de 16! overpeinzingen én adviezen vanuit Australië; wat LinkedIn al niet
aan pareltjes laat passeren. Minder global gaat ’t voorlopig niet worden schat ik in, en daar genieten
we van.
Mijn eigen overpeinzingen betreffen mijn passie als ’t gaat over ‘zelfsturing’. Vanuit m’n HRachtergrond aan de management-tafels sinds de start in 1989, heb ik door de jaren heen steeds meer
affiniteit gekregen met wat nu bekend staat onder termen als ‘de Semler-methode’, ‘Holacracy’ of
‘zoals Buurtzorg ’t doet’. Al bloggend voor HRbase over ‘HRM-van-de-toekomst’ kom ik steeds meer
supporters tegen en zie ik steeds meer bedrijven zoeken naar nieuwe manieren om zichzelf te
organiseren. De pakkende publicatie op HRzone eerder deze week, over het recent verschenen boek
van Ber Damen, onderstreept alle ontwikkelingen nog eens dubbel en dwars.
’t Wordt hoog tijd dat ik steviger vele steentjes ga bijdragen.
Míjn voornemen voor 2017 is om eraan bij te dragen dat ‘verkennen en toepassen van (meer)
zelfsturing’ een héle normale actie wordt op dat management-lijstje.
Wat wordt jóuw voornemen?
Christianne van de Pas biedt ondersteuning bij de introductie en ontwikkeling van (meer) zelfsturing
binnen organisaties. In haar benadering staan verkennen en ontwerpen centraal. Voor meer
informatie over haar verkenningsaanpak en haar kennismakings-workshops zie www.cvdpas.nl.
Aantal keer bekeken: 137
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Hardnekkig mensbeeld beïnvloedt economie (34)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 24 november 2016 om 10:49am

Cryptisch? Nee hoor! Heel veel aandacht op dit moment voor ‘what makes people tick’ oftewel, hoe
zorg ik voor betrokkenheid en een goede band met m’n medewerkers. Met de bedoeling er ’n vlotter
en leuker draaiend bedrijf van te maken. Met betere cijfers uiteraard. Economisch ook beter voor
Nederland, dat spreekt voor zich. Waar gaat dat ‘hardnekkig mensbeeld’ dan over?
‘Hardnekkig’ heeft historie
Even terug in de tijd: na WOII zijn gedegen studies verricht door The Tavistock Institute of Human
Relations. Opgericht in 1946 in London met hulp van Amerikaanse fondsen. De kern van de
onderzoeksresultaten betreft: meer autonomie op de werkvloer zorgt voor (veel) betere productie,
minder ziekte, minder ongevallen, lager verloop. Wat wil je nog meer? Andere wetenschappers
vulden het beeld verder in. In een prachtig artikel van Rutger Bregman krijgen Edward Deci en
Richard Ryan de eer die hen toekomt. Intrinsieke motivatie is hun specialiteit, en hoe je deze in tact
houdt. Ze timmeren al sinds 1975 aan deze weg. Hun onderzoeksresultaten worden onderstreept in
het pleidooi van Daniel Pink in 2009, met zijn hartekreet ‘There is a mismatch between what science
knows and what business does’. In controle-systemen met carrots and sticks, met beloningen en
straf, krijg je vooral meer van hetzelfde, met zelfs het risico dat mensen minder hun best gaan doen
of voor ongunstig gedrag gaan kiezen. ‘Als je betaalt per publicatie krijg je meer publicaties. Als je
betaalt per operatie krijg je meer operaties’.
Wat helpt?
Hoe krijgen we dat weerbarstige mensbeeld op de schop? Hier en daar vallen wat kwartjes bij
bedrijven die actief zijn op het gebied van zelfsturing en zelforganisatie. Zij zien de vruchten van hun
inspanningen de controle uit het systeem te halen en over te stappen op meer vrijheid van handelen
en meer verantwoordelijkheden op de werkvloer. Het zou zo mooi zijn als die druppels hier en daar
eens een fikse regenbui zouden worden. Superverfrissend en heel bevrijdend voor vele mensen. De
stress uit het systeem, geen ‘week van de werkstress’ meer nodig. Wow. Op het verlanglijstje voor
Sinterklaas dan maar?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 183
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Wanneer stop je met ongezond gedrag? (33)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 20 oktober 2016 om 4:25pm

In een documentaire van Frans Bromet eerder deze week een paar voorbeelden van verborgen leed.
Verborgen leed uit de bedrijfswereld. Voorbeelden van mensen die het gewaagd hadden
mistoestanden in hun geliefde bedrijf aan de orde te stellen. De documentaire gaat toepasselijk
onder de naam ‘Stank voor dank’. Tjonge wat een impact op de levens van betrokkenen. En tjonge
wat een achterlijke toestanden in die bedrijven, om zaken zo uit de hand te laten lopen. Opvallend of
juist helemaal niet opvallend: wederom de rol van geld en persoonlijk gewin, en blijkbaar dus alle
ruimte om grenzen te overschrijden.
Internationaal verschijnsel
Heel recent in de VS het schandaal met de bank Wells Fargo: ook daar alle ruimte voor schadelijk
gedrag (to put it mildly). Stof tot nadenken geeft Susan Fowler over deze kwestie: “Given the lack of
ethics or espoused values that were left unsupported or unfulfilled by systems, processes, and
procedures, people were left to their own moral compass—and regretfully their compasses failed to
point True North.” Ze verwijst naar ‘compelling science’ die zoveel handvatten geeft om organisaties
op een veel gezonder manier in te richten. Net zoals Daniel Pink en Dan Ariely dit al deden in hun
TED-talks, jaren geleden.
‘Compelling science’
De ‘compelling science’ waar Susan Fowler naar verwijst betreft SDT, waarvan ik me afvraag hoeveel
mensen zich hier wel eens in verdiept hebben. Nog altijd duikt vooral de Maslow-piramide op
wanneer men de aandacht wil trekken voor de wijze waarop ‘the needs’ van mensen in elkaar zitten.
Terwijl Maslow publiceerde in 1943 en zelf daarna ook niet is stil blijven staan, durf ik te beweren dat
zijn piramide nog altijd de meest herkende referentie is wanneer het over motivatie gaat. En de Dan
Pink’s van deze wereld maar hun best doen om het verhaal een wending te geven. Heel leuk die TEDtalk van Pink, maar begrijp je ‘m ook écht? Hándel je ernaar in jouw bedrijfspraktijk?
Beloning en prestatie
SDT staat voor Self-Determination Theory. Veel aangesloten wetenschappers wereldwijd. Doen ook
interessant cross-cultureel onderzoek. Gelukkig deze week nog weer 'ns een paar quotes op zo’n vlot
online-magazine van één van hen, Marylène Gagné: “It has been shown through lab studies, field
studies and meta-analytic findings that incentives only work for very simple and boring tasks. When
tasks are genuinely interesting … so they require complex problem solving [and/or] lots of creativity,
you can actually worsen that type of performance through the use of incentives”. Zie Gagné’s
indrukwekkende lijst van publicaties, veel stof tot verdieping.
Taks op verouderde werkpraktijken?
Blijft over de vraag waarom al die wezenlijke inzichten toch maar steeds niet doordringen tot de
praktijk op de werkvloer. Vele mensen de mond vol over zelfsturing en zelforganisatie, maar
zelfsturing en zelforganisatie gaan echt niet werken wanneer je verouderde systemen, processen en
procedures in stand houdt. De verouderde praktijken met betrekking tot performance and
reward voorop. Hoeveel studies zijn er nog nodig om ‘de werkpraktijk’ te overtuigen, dat de focus op
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geld ongezonde toestanden in de hand werkt? Bestrijden met eigen middelen een idee? Hoog tijd
voor een pittige taks op verouderde werkpraktijken?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 338
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Bovenkant formulier

Werelden van verschil, werelden dichterbij (32)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 24 september 2016 om 2:19pm

Mensen zijn wonderlijke wezens. Enorm begaafd en ontwikkeld als je kijkt naar de technologische
hoogstandjes in de ruimte en in de lucht, met motoren, robots, zenders en satellieten. Hoogstandjes
die ons brengen waar we (virtueel) willen zijn, in contact met wie we willen, wanneer we dat willen.
De hele wereld dichterbij. En toch nog veel te overbruggen. Werelden van verschil in beleving van
diezelfde wereld, waarvan we allemaal deel uitmaken.
Misleidend
Wat brengt ons dichterbij? Erbij stil staan en er de tijd voor blijven nemen, zou m’n eerste reactie
zijn. Verdieping aanbrengen daar waar verdieping nodig is. Waar denk jij als eerste aan wanneer je
dichter bij iemand anders wilt komen? Vertrouw jij ’t wel? Vertrouwt de ander jou wel? Waarom
denk je dat dat zo’n belangrijke hobbel is? Geweldig mooie bijdrage op TED.com van mevrouw Onora
O’Neill over ‘trust’ en ‘trustworthiness’, en de misleidende manieren van het ‘peilen’ van
vertrouwen. We leiden onszelf om de tuin.
'Social pain'
Over de hobbel is nog meer te zeggen. Naomi Eisenberger doet al jarenlang onderzoek naar het
fenomeen ‘social pain’. De pijn van verlies, afwijzing en bedrog beleven we soms heftiger dan welke
fysieke pijn dan ook (Eisenberger 2012, Evans & Krueger 2016). Aangetoonde lichamelijke reacties en
emotionele schade.
'Close the gap'
Guy Winch noemt het heel toepasselijk ‘close the gap’, wanneer hij spreekt over de kloof tussen de
aandacht voor onze fysieke gezondheid versus de aandacht voor onze psychologische gezondheid.
Alsof het twee werelden zijn, met de zichtbare fysieke wereld in de overheersende rol. De
psychologische wereld is even belangrijk en verdient beter. Voor een betere wereld, meer één.
Op allerlei manieren kunnen we leren hoe met onze psychologische gezondheid om te gaan.
Inspiratie volop, vanuit allerlei werelden om ons heen. Zie de prachtige blog over de kwetsbaarheid
van vertrouwen. En hoe aan ’t herstel te werken. Zo dichtbij.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 207
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De lessen van topsport (31)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 augustus 2016 om 8:48pm

Met hart en ziel de olympische sporters volgen is echt geen tijdverspilling. Gratis en voor niks
presenteren zich de gouden regels voor high performance in beeld en geluid. Highest performance
beter gezegd. In de commentaren na afloop ontvang je de ondertiteling. Ze zijn allemaal kanjers daar
in Rio, maar de prijs voor de meest compacte masterclass gaat wat mij betreft naar Sanne Wevers. In
precies 03:51 minuut vind je minstens 5 grote leef- en werk- lessen, met nog ’n paar kleinere lesjes in
de bonus. Wellicht eerst zelf nog even kijken? Zie hier
Op een rijtje, de vijf lessen van Sanne:
1. doorzetten, vertrouwen, erin blijven geloven, heel hard werken, je niet af laten leiden, en dan nog
eens tot de hoogste macht (ondanks alles): doorzetten, doorzetten, doorzetten;
2. doel en strategie helder uitwerken, in proces zetten;
3. je bereid tonen om je strategie (tot op ’t laatste moment) te wíllen veranderen en te kúnnen
veranderen (met ‘lef’ als voorwaarde);
4. je oefenen in focus, concentratie, mentaal sterk worden;
5. je doet het niet alleen, het gaat om teamwork!
Nog een keer kijken? Met 03:51 minuut aan wijze lessen om sterker in de strijd te staan: in je
werkleven én in je ‘eigen’ leven. Of is er eigenlijk geen verschil? Betekent ‘sterk thuis’ ook ‘sterk op ’t
werk’? Dient het niet op alle fronten, om met haalbare doelen en een heldere strategie te werken?
Zou je niet beter opgewassen zijn tegen al ’t mede-menselijk-gedoe, thuis én op ’t werk, als je
mentaal en fysiek beter je hobbels weet te nemen? Net zo belangrijk als de scherpte en de
flexibiliteit om jezelf op ’t juiste moment aan te passen? Alle lessen even belangrijk, inclusief het
bewust zijn dat álles wat je doet en bereikt, werkelijk nóóit alleen van jou afhankelijk is. Er zijn altijd
andere mensen op wiens schouders je staat of tegen wiens schouders je leunt, die je een zetje geven
of juist de ruimte laten, om te laten zien wat jij in huis hebt. ‘De vijf lessen van Sanne’, van mij mogen
ze onder die titel de boeken in. Met nog ’n aantal kleinere lesjes in de bonus, zie vooral haar
positieve manier van luisteren en formuleren. Zelfs van haar grootste tegenstandster weet ze nog
een sympathiek nabeeld te construeren.
Lange wegen
Naast Sanne nog vele andere prachtige interviews met topsporters. Ze laten allemaal zien bekend te
zijn met de lange wegen om ergens te komen. Ze spreken niet over ‘Tokyo 2020’, ze spreken over ‘op
weg naar Tokyo’. Ze spreken over processen met pieken en dalen, over periodes met vertrouwen en
geluk, over periodes met depressies en teleurstellingen. Ze bewegen zich door processen alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. Dát is hun topsport. En als ze dan op een toernooi even de mijlpaal
mogen showen waar ze op dat moment zijn, wat is dat heerlijk genieten.
Waar ben jij?
Wat zou jij mogen bijleren als het gaat over jij-als-topper-in-jouw-bedrijf?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 289
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Hoe leer je om los te laten? (30)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 juli 2016 om 9:00am

Tropische warmte, vakantietijd, véél zin om alles even los te laten. Los van ’t werk-werk, los van ’t
thuis-en-gezin-werk, los van de dagelijkse ditjes en datjes die je dagen overvol maken. Even alle tijd
en invulling aan jezelf, in plaats van geregeerd door de omgeving. Zelf bepalen hoe je dagen eruit
zien, heerlijk ontspannen.
Vrij van verantwoordelijkheden
Loslaten klinkt ook zo heerlijk makkelijk. ‘Dat doe je toch even?’ Was ’t maar zo. Inderdaad is
ontspanning de beloning, maar dan wel de beloning ná ’t proces van ‘stoppen met vasthouden’ zoals
we loslaten eigenlijk nooit benoemen. ‘Vasthouden’ of ‘mee rond blijven lopen’ geeft dus spanning,
en dat willen we niet. Vrij van zorgen, vrij van verantwoordelijkheden, dát maakt ons lichter en
rustiger, dat willen we wel.
Vertrouwen
Loslaten van verantwoordelijkheden vraagt serieus werk. Verantwoordelijkheden uit handen geven
vraagt vertrouwen. Vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Vertrouwen heeft de kans nodig om te
mogen groeien. Pas als je vertrouwt dat je het aan je collega’s, je medewerkers, je thuis-verzorgers
kunt overlaten, dán kan je loslaten. Los kunnen laten is de beloning na het nodige voor-werk.
Van mens tot mens
In de actuele thema’s van organisatie-ontwikkeling staan loslaten en vertrouwen sterk in de
belangstelling, veelal gekoppeld aan wat nodig is om tot plattere organisaties te komen. Op weg naar
werkomgevingen waar meer ‘van mens tot mens’ wordt gewerkt in zelfsturende teams, dan in
strakke hiërarchie, top down of bottom up. Werkomgevingen ‘van mens tot mens’ waar echtheid,
openheid en medemenselijkheid belangrijk zijn. Echtheid en medemenselijkheid vragen zelfinzicht.
Wat zijn je sterke kanten, maar ook: wat zijn je kwetsbare kanten? Waar zit je angst? Wanneer schiet
je in het gedrag dat het voor jou moeilijk maakt om de verschillen met de ander te respecteren?
Wanneer krijg jij de neiging om vooral de ander te vertellen hoe ’t moet, in plaats van te vragen, te
luisteren, te raadplegen? Hoeveel ruimte laat je aan de ander? Hoe veilig voelt de ander zich bij jou?
Leren loslaten
Vragen stellen, luisteren, raadplegen, afspreken: dat is gedrag dat over interactie gaat, dat alleen in
contact met de ander betekenis krijgt. In dit contact met de ander, laat je de ander aanwezig zijn,
ertoe doen. Pas dan leer je de ander echt kennen. Pas dan kan je samenwerken op basis van
gelijkheid en in alle openheid afspraken maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden,
binnen de grenzen van de omstandigheden en de mogelijkheden. Interactie voedt vertrouwen,
creëert een voedingsbodem waarop je het vertrouwen kan opbouwen. Leren vertrouwen, leren
loslaten, stap voor stap, learning by doing. De beloning is ontspanning. Ook in de zomer.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 552
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Man versus machine (29)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 19 mei 2016 om 11:43am

Wat een week! Emoties overal. Op dezelfde plekken waar ook héél veel machines zijn. Ooit
verwacht? Emoties en machines, ze gaan samen. In prachtige choreografie in beeld gebracht door
Eurovisie Zweden. En ’n paar dagen later een man-machine-moment om nooit te vergeten,
geweldig.
Paar weken geleden was ik nog in Vancouver op HR-conferentie HR MAX (no kidding), met
technologie in een hoofdrol. Hoe houden we op ’t werk ‘the next generation’ op de goede weg?
Potential disruption
‘Advancing technology is certainly the top source of potential disruption for companies in every
industrie’. We weten ’t allemaal, maar ’t lijkt soms sneller te gaan dan we kunnen bijhouden.
Tegelijkertijd lijkt the human factor meer openlijke waardering te oogsten dan ooit. ‘The highest
value skills are increasingly skills of deep personal interaction’. ‘We need people with a lot
of empathy at the senior levels’. Mooie artikelen in PeopleTalk van HRMA.
Remedie
Disruptieve ontwikkelingen wereldwijd, onrustige tijden. De wereld van het werk gaat veranderen.
‘Resilience’ blijkt effectief als ’t om disruptie gaat: ‘as for antidotes for disruption, resilience has
proven effective’, en ‘resilience can be learned’. Sterker nog, ‘resilient people believe in downtime’;
nog even Slow Down Maximaal genieten?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 145
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Hoe motiveer je CEO’s tot persoonlijke ontwikkeling? (28)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 april 2016 om 11:30pm

Softheid
Zijn wie je bent. In 4 woorden een wereld van verschil, tenminste, als je dit mág zijn. Ik durf te
beweren dat veel zzp-ers (zelfsturende zelfstandige professionals! - dank Els Brouwer) bewust
hebben gekozen voor zelfstandigheid, om meer zichzelf te kunnen zijn. Zelfstandig in de zin van ‘ik
ben en ik bepaal’ in plaats van ‘jij bent de baas en ik de marionet’. Gelukkig steeds meer ruimte voor
nieuwe inzichten als het gaat om ‘mindfulness’, ‘servant leadership, ‘spiritueel leiderschap’,
‘heelheid’, etc. Veel meer ruimte dan een aantal jaar geleden toen onderscheid maken tussen
‘taakgericht en relatiegericht’ leiderschap en bekend zijn met ‘situationeel leiderschap’ al een hoge
mate van ‘softheid’ verraadden.
Waardevoller CEO's?
Toch vind ik de praktijk nog steeds teleurstellend als het gaat om de persoonlijkheden die je op
invloedrijke posities tegenkomt. Nog steeds veel hoog-laag, veel ego en veel afstand tot de
werkvloer. Macht en financieel gewin doen rare dingen met mensen, maar kortzichtigheid en
onwetendheid kunnen ook verstrekkende gevolgen hebben. Wie motiveert CEO’s nu eigenlijk om
ook te blijven leren en ontwikkelen? Om nieuwsgierig te blijven en eigen kennis en kunde op het
gebied van leidinggeven bij te spijkeren? In welke cursussen en leertrajecten kunnen zij helemaal
zichzelf zijn en met vallen en opstaan waardevoller CEO’s worden?
Open, kwetsbaar, stoer!
Tuurlijk zijn er geweldige coaches, prima publicaties, interessante congressen en inspirerende events
van business clubs, maar samen in een gelijkgestemde leergroep daadwerkelijk je persoonlijke
ontwikkeling een kans geven, da’s toch wat anders. Een opvallend mooi interview kwam mij de
afgelopen week onder ogen. Stoere CEO’s die zich open en kwetsbaar durven opstellen. Samen leren,
samen groeien. Wie volgt?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 296
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Zelf-sturing of zelf-organisatie? (27)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 17 maart 2016 om 4:17pm

Tjonge wat kan er toch een wereld van verschil zitten in de beleving van een woord! In de afgelopen
maanden ben ik met veel plezier bij allerlei bijeenkomsten geweest waar gesproken over
‘zelfsturing’. Wat valt mij op? Naar events onder de naam ‘zelfsturing’ komen vooral
geïnteresseerden die eigenlijk al aan zelfsturing doen. Anders gezegd: zelfsturings-events trekken
publiek dat zelfsturing al ként. Liever zou je zien dat zelfsturings-events publiek trekken dat
zelfsturing nog níet kent, om vertrouwd te raken met wat (meer) zelfsturing is en aan voordelen
biedt. Om vertrouwd te raken met die onwijs eenvoudige boodschap die achter ‘zelfsturing’ schuil
gaat, en dat werkelijk ieder bedrijf (iets) meer zelfsturend kan worden. Zelfsturing bréngt: winst op
innovatiekracht, winst op ‘fijner werken’ en winst op kosten als u optelt wat innovatie en
medewerkers-tevredenheid u allemaal kunnen opleveren. Nog los van de winst op uw kosten
gerelateerd aan de mensen die vooral druk zijn met het managen van andere mensen.
Sturen en zelfsturing
Zelfsturing is een ooit gekozen woord al vele jaren geleden. Vooral dat ‘stuur’ lijkt nu de verwarring
te zaaien. Geen bedrijfseigenaar zit erop te wachten dat zijn/haar mensen wel eens even gaan
bepalen wat de koers van het bedrijf moet worden en waarin te investeren. Natuurlijk niet. Ook lijkt
dat ‘stuur’ nog wel eens hele onwelkome associaties op te roepen met ‘zelfbestuur’ - ‘vér van weg
blijven’ is de automatische, wellicht veelal onbewuste, reactie. Aversie gevoed door associaties met
allerlei ideologieën en wat deze teweeg kunnen brengen, van het communisme tot
afscheidingsfanatici, waar ook ter wereld. En aversie is echt niet te zacht uitgedrukt. ‘Kom niet aan
mijn bedrijf’ is de boodschap die men uitzendt. Ook heel effectief is gewoon te verwijzen naar de
voorbeelden van de bedrijven waar ze ‘iets’ geprobeerd hebben maar het niet lukte en de boel
hebben teruggedraaid. Los van of men precies weet wat dat ‘iets’ was en wat de redenen waren
waarom dat ‘iets’ niet lukte.
Zelforganisatie?
Kortom: het woord ‘zelfsturing’ vraagt veel tekst en uitleg. En dan hoef je helemaal niks van NLP te
weten om te begrijpen dat je op enorme achterstand staat. Zo jammer! Wat daaraan te doen? Een
nieuw paraplu-woord verzinnen? Campagnes voeren om een ander woord voor het voetlicht te
brengen? Zoals ‘zelf-organisatie’ bijvoorbeeld? Of lost dat woord het ook niet op?
Self-directed? Self-managed?
In het Engels zie je dezelfde taal-worsteling. Nog groter zelfs. Een tweetal superblogs hierover, één
over self-directed versus self-managed versus self-organised. En nog een tweede met een prachtig
figuur erin van Hackman, de ‘authority matrix’ waarin onderscheid gemaakt tussen 4 niveaus van
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self-organisation. Zie in die blog ook de quote van Peter Drucker (2001) over zelf-management en
autonomie.
Zelf ontdekken
Mijn boodschap? Heel leerzaam om te lezen over alle verschillende definities en wat ermee wordt
bedoeld. Zeker doen. Maar welk woord u ook het meeste aanspreekt uit de talloze variaties en
definities, dat woord gaat u de ervaring en de wijsheid over uw eigen bedrijfspraktijk niet brengen.
Meest overtuigend, ook voor uw management-team en daarna ook uw medewerkers, is om
daadwerkelijk eens met elkaar aan tafel te gaan zitten en te bespreken: zou ’t iets voor u kunnen
zijn? U zou alle woorden die u erover kunt vinden eens op aparte briefjes kunnen noteren, en tijdens
een aparte management-meeting eens op een ontspannen manier exclusief bij het onderwerp stil
blijven staan. Stilstaan bij alle mooie inspirerende voorbeelden van bedrijven die met zelfsturing aan
de slag zijn gegaan, en die niks anders meer willen. Nieuwsgierig worden naar ‘dat’ wat nog voor uw
bedrijf te ontginnen is. Veel ontdekken toegewenst!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 532
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Storytelling en het alternatieve bedrijfsverhaal: ontwikkeling
verzekerd (26)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 17 februari 2016 om 11:30pm

Bedrijfsverhalen
Elk bedrijf heeft z’n historie, z’n actualiteit en z’n toekomst. ‘Connecting the dots’ op een
taalvaardige manier en je bedrijfsverhaal gaat leven. Kent u het bedrijfsverhaal van de organisatie
waar u nu werkt? Weet u over de historie, en over de verbanden met de keuze voor de huidige
werkwijze? Heeft u een beeld van waar de organisatie heen wil in de nabije en iets verdere
toekomst? En waarom men daar heen wil? Welke ontwikkelingen men voorziet, en welke
afwegingen hebben geleid tot welke koerskeuze-antwoorden op dit moment?
De kracht van het bedrijfsverhaal
In de praktijk gebeurt het veelal niet zo expliciet. Jammer! De potentie van het bedrijfsverhaal is
groot. Bedrijfsverhalen tonen de samenhangen tussen omstandigheden, opties, afwegingen en
keuzes. Uw mensen krijgen daarmee de kans zich een veel sterker en completer beeld te vormen van
het toneel waarin ze zijn beland, en zich daarmee te identificeren. De storyteller zelf zorgt voor een
menselijke toon en een gezicht; vermenselijken van uw bedrijfsbeleid gaat daarmee vanzelf.
Storytelling dwingt u ook tot het verwoorden van uw visie, en juist met het duiden van de
samenhangen zoals u die ziet, wint u aan betrokkenheid en inzet. Een duidelijk en vooral écht verhaal
heeft grote ontwikkelingskracht, daar wil men graag voor gaan.
Het dominante verhaal en het alternatieve verhaal
Narrative-expert Chené Swart maakt onderscheid tussen het ‘dominante’ verhaal en de ruimte voor
het toestaan van het 'alternatieve' verhaal. Ooit is het dominante verhaal ontstaan, door bepaalde
gebeurtenissen vanuit een bepaalde invalshoek met elkaar in verband te brengen. Maar welke
alternatieve invalshoek had ook gekund? Welke alternatief verhaal is daar, dat de ontwikkelingen
wellicht beter kan verklaren, en meer mogelijkheden biedt voor antwoorden in de toekomst?
Hoeveel ruimte geven we aan het ‘herschrijven’ van het dominante verhaal?
Van traditioneel naar zelfsturing
Interessante parallel is te maken met de zelfsturings-beweging op dit moment. Ooit was de
traditionele bedrijfsinrichting het dominante verhaal, met alle top-down structuren en beheersingssystemen voor controle en grip op het menselijk handelen. Al vele jaren geleden, met de opkomst
van de computer, voorspelde men dat dit bedrijfsverhaal geen stand zou houden: alternatieve
manieren voor bedrijfsvoering openbaarden zich, nu de computer zijn plek op de werkvloer innam.
Inmiddels kan men de digi-revolutie en de digi-jongeren niet meer ontkennen. De nood is hoog om
een alternatief bedrijfsvoerings-verhaal te schrijven. Gelukkig gebeuren inmiddels in rap tempo vele
mooie dingen, onder de vlag van ‘zelfsturing’ en ‘reinventing organizations’. Oudere én jongere
bedrijven pakken de handschoen op: Bakker van Maanen is 108 jaar en kent een
eigenaar/‘storyteller’, bloggers van Squerist publiceren over hun organisatie-ontwikkeling ‘real-time’.
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En nog vele andere voorbeelden te noemen. Re-Authoring our business rationales: een goede
ontwikkeling toegewenst!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. Specialisatie in verkennen en toepassen van
zelfsturing. www.cvdpas.nl

Aantal keer bekeken: 517
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In voor- en tegenspoed: autonomie helpt! (25)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 20 januari 2016 om 11:30pm

Het nieuwe jaar is pas begonnen. Veel gelukwensen in de eerste dagen van het jaar. Dít jaar gaan we
het beter, anders, gezonder doen. Of gaat het lot ons beter gezind zijn. Janneke Schenning geeft een
aantal mooie tips om je verder in ‘geluk’ en ‘de maakbaarheid van geluk’ te verdiepen.
Rozengeur en maneschijn
Maar het leven is toch nooit alleen maar rozengeur en maneschijn? Nope. Was ’t maar zo. Zelden
een rechte lijn van aaneengeschakelde gelukkige momenten. Met speciale aandacht voor hen met
een slechte start in de kinderjaren, zie de ‘ACE’ informatie (en samenvatting in infographic) zoals
deze in Noord-Amerika steeds meer in de belangstelling komt. Ook prof. dr. Luyten (2014) maakt
expliciet melding van mensen die het om allerlei redenen moeilijker hebben in het leven.
Autonomie
Oók in het werkleven: daar zijn jij en ik en onze collega’s, waarvan een gedeelte het minder makkelijk
heeft. Toch zijn er zaken te beïnvloeden, die het werkleven voor iedereen ietsje makkelijker maken,
ongeacht je persoonlijkheidskenmerken en/of je achtergrond. De kern? ‘Het gevoel krijgen dat je zelf
het heft in handen kunt nemen’! ‘Autonomie’ blijkt van groot belang voor geluksbevordering. Een
prachtige bevestiging vanuit wetenschappelijk onderzoek voor de zelfsturingpioniers: de
medewerkers worden er blijer van, het bedrijf vaart er wel bij.
Verkennen
Gelukkig heeft elk jaar een nieuwe start. Weer even stil staan bij een gelukkiger nieuw jaar. Gaat u
verkennen waar ‘meer autonomie’ uw mensen blijer kan maken?

Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen. www.cvdpas.nl
Aantal keer bekeken: 114
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Zelfsturing en HR, gaat dat samen? (24)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 22 december 2015 om 7:30am

“Organisaties experimenteren massaal met nieuwe organisatiestructuren om werknemers en
processen sneller en innovatiever te laten zijn. En wat doet HR? Niet zo veel op dit vlak, zo blijkt.”,
schrijft hoofdredacteur PW De Gids Marjan Bleeker in haar voorwoord van december 2015. Een
prikkelend voorwoord, dat behoorlijk aan de HR-stoel schudt. ‘Wakker worden!’ klinkt het bijna.
Anders Werken
De presentaties op het HR-congres Anders Werken in Arnhem op 10 november jl. onderstreepten dat
er op de bedrijfsvloeren in rap tempo veel aan het veranderen is. Ook de sprekers op de
innovatiedag Let’s Reinvent Organizations op 26 november jl. in Utrecht, lieten zien dat er écht zaken
aan het kantelen zijn. We staan nog aan het begin, da’s waar, maar de beweging lijkt niet meer te
stoppen.
Innovatie
In februari 2014 schreef ik het artikel ‘Hoog tijd voor HR-innovatie’, waarin HR-innovatie gekoppeld
aan de trend richting zelforganisatie. In praktijk blijkt het initiatief voor innovatie nog altijd niet
bovenaan het HR-lijstje te staan, zoals Marjan Bleeker in haar voorwoord signaleert. Is het teveel
gevraagd om een discipline zichzelf ‘organisatorisch’ opnieuw te laten uitvinden? Geen idee. Feitelijk
doet het er ook niet zo toe.
Wakker?
Als we maar wakker genoeg blijven om te zien dát de bedrijven innovatiever en beter functioneren
als ze zichzelf anders inrichten. En dat je als HR dan wakker genoeg blijft om te zien, dat het in de
zelfsturende organisaties alleen maar meer aankomt op samenwerking, mensenkennis en ‘dicht-bijde-mens’ organiseren en ontwikkelen. Meer dan genoeg ‘specialistisch’ mensenwerk te doen!
Wakker worden?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 274
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De gulden middenweg: balans is de kunst (23)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 24 november 2015 om 11:30pm

Veel spanningen om ons heen. Indrukwekkende beelden. Het gewone leven gaat door, maar toch
ook weer niet. Code 3, code 4. Parijs is 500 km verderop, Brussel 200 km. Angst doet rare dingen met
de mens. Radicalisering ook. In interviews en debatten wordt gesproken over het belang van het
grijze midden van de gematigden. Waarom noemen we dit niet ‘het gouden midden’, als in ‘de
gulden middenweg’? Prachtige erfenis van Aristoteles over de deugd die in het midden ligt. Moed
houdt het midden tussen lafheid en roekeloosheid. Vrijgevigheid ligt tussen gierigheid en
verkwisting. Het optimum tussen twee extremen. De balans tussen twee polariteiten. En - én, in
plaats van óf - óf.
Balans
Balans houden, balans vinden, zoals een koorddanser er hard voor moet werken om zijn evenwicht
te behouden. Balanceren van je gedrag, ’t vraagt veel werk. Twee kort beschreven voorbeelden ter
inspiratie:
Polariteiten in gedrag, voorbeeld 1: Reactief versus Proactief
Reactief: Volgen, initiatief aan anderen overlaten. Of je in actie komt, en zo ja hoe sterk, maak je
afhankelijk van je omgeving. Proactief: Leiden, touwtjes in handen houden. Vermogen om uit jezelf in
beweging te komen en de wereld iets te brengen zonder dat daar externe stimuli voor nodig
zijn. Balans: als iemand het vermogen ontwikkelt om afwisselend te kunnen leiden en volgen: soms
het voortouw nemen en uit zichzelf iets neerzetten, soms even achteroverleunen en volgen waar
andere mensen en de ontwikkelingen in het algemeen hem heenvoeren.
Polariteiten in gedrag, voorbeeld 2: Apart versus Samen
Apart: Individueel excelleren. Je geniet alleen van samenwerken als je het praktisch nut ervan inziet
en ervan overtuigd bent dat een team meer kan bewerkstelligen dan een individu. Samen:
Dienstbaar maken aan een collectief. Jezelf wegcijferen in (het belang van) een team. Balans: als
iemand het vermogen ontwikkelt om zich in dienst van een team te kunnen opstellen en
tegelijkertijd een individueel aanspreekbaar teamlid weet te blijven. Zich voldoende aanpassen aan
anderen en tegelijkertijd de eigen grenzen duidelijk stellen en bewaken.
Investeren in ontwikkeling
Veel werkwoorden om balans te houden. Balans vinden vraagt veel ontwikkeling. Laten we daar
vooral veel in blijven investeren. In de ontwikkeling van de leerlingen op de scholen, en in de
ontwikkeling van de mensen binnen organisaties. We worden er met z’n allen sterker van. En in
balans zijn is fijn, dat weten we zeker.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 201
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‘From scratch’: alleen voor directieleden (22)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 20 oktober 2015 om 11:30pm

Vaak heb ik verzucht: konden we hier maar weer eens ‘from scratch’ beginnen .. Gewoon de
organisatie leeg schuiven en de poppetjes opnieuw neerzetten op het speelveld. Geen poppetjes
eruit, of inruilen tegen andere poppetjes, nee gewoon optillen en verplaatsen, in een andere
samenhang opnieuw neerzetten.
Waarom kennen we dat heerlijk verruimende opruim-en-opnieuw-inrichten gevoel wel als het over
ons huis of onze werkkamer gaat, maar durft niemand het ook maar te opperen als het over de
organisatie-inrichting gaat? Terwijl alle signalen er overal op wijzen dat die klassieke organisatieinrichting-met-managementlagen ons alleen maar vertraagt en bureaucratiseert op een manier die
de snelle-digi-jongeren gegarandeerd killing gaan vinden? De huidige generatie klaagt al steen en
been met ’n hoop stress en stress-uitval, je kunt erop wachten tot ’t echt vastloopt.
From scratch zou je dan niet voor één afdeling moeten doen, maar gewoon net zoals winkels: één
grote verbouwings-operatie voor de hele tent. De verbouwingstekening dan goed voorbereiden en
alle details uittekenen, inclusief de sloop van ‘de muurtjes’ die geen dienst meer hoeven doen, die
sta-in-de-wegs voor de nieuwe manier waarop we willen dat er gewinkeld gaat worden.
Essentie
Beperken tot de essentie is ontwerpregel nummer 1. Ook het concept goed uitdenken: pakken we
meteen de slag naar zelfsturende teams met zoveel mogelijk autonomie op de werkvloer? U hoeft
alleen maar te bedenken ‘wat’ u aan de teams wilt overlaten, ‘hoe’ ze dat gaan doen is vervolgens
aan hen. De geweldige praktijkverhalen van de lefgozers-met-visie die het in hun organisatie
geparachuteerd hebben komen er meer en meer. Ze leren van elkaar, er zijn meerdere wegen naar
Rome erkennen ze, en het kost tijd en aandacht, zoals elke simpele aanbouw-aan-je-huis al veel tijd
en aandacht vraagt om het tot een mooie en duurzame aanbouw te maken. Accepteer die
randvoorwaarden, néém die tijd. Uw organisatie is er toch kostbaar en bijzonder genoeg voor?
Aan de slag!
Rondcirkelen-in-woorden en in nog meer congressen en opleidingen, gaan de actie niet brengen. Aan
de slag! Pak een vel wit papier A3 formaat en schets daarop alleen de essentie van de wijze waarop
uw product of dienst tot stand komt. Teken wat er gebeurt met uw product of dienst, laat u niet
verleiden om aan mensen te denken die bij de totstandkoming een rol hebben. Zet alleen in
steekwoorden de ervaring en vaardigheden die nodig zijn om de kernprocessen vlot te laten
verlopen. Vraag een paar slimme mensen om met u mee te kijken, als u denkt dat dit de schets
verbetert. Slim vooral in de zin van ‘scherpe vragen stellen en creatief meedenken’. Ineens zit u
namelijk in een ontwerpproces! Wanneer de schets al best oké uitziet, pakt u de laatste versie van
uw huidige organogram erbij. Dit helpt u niet om uw ontwerp te verbeteren, wel om aan vertrouwen
te winnen dat u op de goede weg zit. Mocht uw organogram al up to date zijn (wat ie vaak niet is),
dan laat het u vervolgens weinig meer zien dan wat vakjes-in-het-platte-vlak, boven elkaar gestapeld.
Grote kans dat u er weinig in terugziet van de dynamiek van het kernproces van uw organisatie.
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Simpel en logisch
We zouden dit een 1e stap in ‘operatie from scratch’ kunnen noemen. Een creatieve en opfrissende
actie waarbij u ouderwetse proces-ballast overboord gaat zetten. Dit gaat dus niet over de kwaliteit
van uw mensen, die hebben namelijk kwaliteiten genoeg. Grote kans dat hun werk er inhoudelijk
leuker op wordt, en ze als vanzelf meer gedreven en bevlogen hun bijdrage gaan leveren. Hou ’t
simpel en blijf alles in de juiste volgorde zien en doen. Logica brengt u ver. Een beetje interesse voor
psychologie nog iets verder.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 341
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Psychisch lijden: dringend aandacht gewenst (21)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 22 september 2015 om 10:30pm

Vandaag 2 weken geleden is Joost Zwagerman overleden. Vorig jaar augustus was ’t Robin Williams.
En nog vele, vele andere bekende en onbekende wereldburgers kiezen elke dag een uitweg uit een
voor hen ondraaglijk lijden. Niks opgenomen in een kliniek, niks werkloos en kansloos aan de rand
van de maatschappij. Feitelijk gewoon mensen zoals jij en ik, voor de buitenwereld nog midden in het
leven. Met alleen de enorme pech van die grote, complexe, onzichtbare kwelgeest die hun leven
gitzwart kleurde. Wat zouden we ze een lichter leven hebben toegewenst.
Ook op de werkvloer
Een zwaar bestaan vanwege psychisch lijden is voor velen onder ons aan de orde van alledag, óók op
de werkvloer om ons heen. Recente publicaties dringen aan op meer awareness en de noodzaak er
iets aan te doen: er ís iets aan te doen! In Nederland is er inmiddels een geweldig complete
website, Samen Sterk zonder Stigma, opgezet door een organisatie met niet te flauwe bestuursleden.
Inclusief business box voor werkgevers en e-learning tools. Daarnaast is PsychoseNet heel leerzaam
en toegankelijk, zie bijvoorbeeld de animaties over psychose en herstel, en tips voor omgang.
Wereldwijd
Een ander heel mooi vormgegeven initiatief put ik uit m’n Canadese links: ‘Let’s Talk’, een stevig,
breed-ingezet mental health programma. Precies vandaag de press release voor nog eens 5
jaar mental health funding! Kijk vooral naar een aantal van die prachtige video’s, waarin alledaagse
meer en minder bekende ‘lijders’ hun verhaal doen. Wellicht is die voluntary Standard for
Psychological Health and Safety in the Workplace van de CSA (Canadian Standards Association) nog
een goed-kopieerbaar verhaal? Vinden ze vast oké.
Zieke leiders
Er is nog een heel andere motivatie om méér begrip te verwerven over mental illness, als het over uw
eigen werkomgeving gaat: herinnert u zich de uitgave van het boek ‘Zieke Wereldleiders’ van David
Owen in 2010? Over ‘lijders’ gesproken. Zie hier een mooie recensie om het geheugen op te frissen.
Feiten en cijfers
Wat hindert nu nog om meer aandacht te vragen voor de psychische gezondheid op de werkvloer?
Op de voornoemde sites barst het van de feiten en cijfers ter onderbouwing, ook in economische
zin. Nederlandse site of Canadese site maakt niks uit. Wereldburgers everywhere. Over de omvang
van de noodzaak gesproken!
Klein begin
Wilt u alvast wat handvatten voor een klein begin met veel effect? Zie hieronder de 5 end-the-stigma
tips van ‘Let’s Talk’, in het Engels zo lekker compact:
1. Language matters: Words can help…but they can also hurt. Pay attention to the words you use.
2. Educate yourself: Myths exist about mental illness that contribute to stigma. Learn the facts.
3. Be kind: Small acts of kindness speak volumes.
4. Listen and ask: Sometimes it’s best to just listen.
5. Talk about it: Start a dialogue, not a debate.
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Velen zullen u dankbaar zijn!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 443
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Bewegen binnen grenzen: psychologie op de werkvloer (20)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 augustus 2015 om 10:00pm

In een omheind trainingsveldje voor een workshop met de hond, zie je eigenlijk exact wat er zich aan
processen binnen de (virtuele) bedrijfsomheining afspelen. ‘t Ziet zo kinderlijk eenvoudig uit. Maar
tjonge; wat is en blijft het complex!

Jij wil dat die hond wat voor je doet, maar a) begrijpt die hond wel
wat je wil?, b) vindt die hond dat ook een aantrekkelijk idee? en c) gaat ie ’t dan ook nog doen? In de
paardenwereld is ’t niet anders.
Daarbovenop komt dan nog dat je zelf een vertaling maakt van hetgeen de instructeur je vertelt wat
je moet doen (en waarom, en ja het lijkt je een goed idee), waarmee die vertaling dan als vanzelf al
de nodige ruis bevat natuurlijk.
Dierentaal
Nu werk ik al jarenlang met mensen in bedrijfsomgevingen, en ben ik behoorlijk bekend met de
omgang met honden en paarden. Ik heb boekenplanken vol van fantastische honden- en
paardenmensen.
De rode draad? "Wat is de taal van de hond?"; "Wat is de taal van het paard?" Wereldwijd
bewonderde dierenmensen delen dezelfde benadering: 'wat kan jíj doen om dichter tot (de
belevingswereld) van het dier te komen?'. Hoe beter de relatie en hoe beter de communicatie, hoe
indrukwekkender de samenwerking. De honden en paarden geven loepzuivere feedback over de
wijze waarop je acteert. Als je het goed doet: payback time!
Mensenwereld
Het is in de mensenwereld heus niet anders. Communicatie, communicatie, communicatie. Relatie
en contact. Vragen en uitnodigen. Signalen herkennen. Ontspanning creëren. Ruimte laten voor zelf
ontdekken en voor zelf het gedrag in beweging te laten zetten. Voldoende motivatie creëren om het
ook te dóen, en vooral voor jou te blijven doen. Veel ingewikkelder is die psychologie niet, maar knap
lastig om het voor elkaar te krijgen.
Psychologie
Weet jij waar je überhaupt op moet letten als het om het waarnemen van het gedrag gaat, van de
mensen waarvan je wilt dat ze iets voor je doen? Of met jou samen doen? En hoe jij daar dan het
beste op kunt reageren, om ze in ‘jouw’ richting te laten (mee)bewegen? Weer tijd voor een cursus
basis-psychologie-op-de-werkvloer? Dan zetten we ’m samen in elkaar. Just let me know.
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Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 389

Expert-blogs van CvdPas gepubliceerd op HRBase van Vakmedianet in de periode 2014 - 2019 / Pagina 32 van 55

Geen Tourwinnaar zonder Grit. En wat zomerbagage. (19)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 juli 2015 om 2:30pm

Zomerse dagen in juli. Geen tijd voor zware kost over de toekomst van HR en hoe daar te komen.
Wel wat pareltjes uit het internet gevist waarvan je op je strandstoel, je badhanddoek of je hangmat
kan genieten. Even nippen en dan weer wegleggen. Enjoy!
Hoezo geen Tourwinnaar zonder grit?
Tja, grit. Niet nieuw, wel steeds terug naar de achtergrond als begrip op zichzelf. Hier een luchtige
spotlight op dit lastig-te-pakken ingrediënt voor succes. Once again: Angela Lee Duckworth.
Toekomstmuziek
Sprekend plaatje over HR als Reactor, Partner or Anticipator; het grappige is dat ze een keer het
perspectief nemen van de manager: ‘Plants with excellent leaders who use HR as a Partner or
Anticipator create a powerful competitive advantage.’ Excellente leiders nodig, dus.
Op de WFPMA-site (World Federation of People Management Associations, waarvan ook NVP lid is)
vond ik een wat pittiger TED-talk, maar die 12 minuten zijn ’t wel waard. Laten bezinken in de zomer,
straks komt er vast een aha-moment waarop je eraan terug denkt. De visuals blijven wel hangen. The
Workforce Crisis of 2030 -- And How to Start Solving It Now, door Rainer Strack.
Pauzemuziekje. Doe je ook de laatste alinea nog?
Mooie zomerbagage uit de VS
Klik aan: the Rise of HR. Spreekt voor zichzelf. Fantastische uitgave ter gelegenheid van het
aanstaande 40-jarig bestaan van het HR Certification Institute. ‘Every contributor to this remarkable
volume has graciously donated ideas and time to the over 1 million global HR professionals who want
to make a difference.’ You do, don’t you?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 317
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Waar ben je bang voor? (18)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 23 juni 2015 om 8:17am

Veiligheid
We zijn gewend heel veilig over veiligheid te praten. Vooral over de veilige werkplek qua
arbeidsomstandigheden. Checklists en stappenplannen en wereldwijde voorschriften en weet ik wat
niet al, om te borgen dat er vooral fysiek veilig kan worden gewerkt. De Internationale Dag voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk, sinds 2005 jaarlijks op 28 april, legt vooral de nadruk op de
preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Superbelangrijk natuurlijk. Maar is dat wel het
volledige veiligheidsverhaal?
Zekerheid
Nee natuurlijk niet. We hadden toch ook al Maslow met een heel andere connotatie van veiligheid?
Is ook zo, maar zeg ’s eerlijk, termen zoals bescherming, zekerheid en stabiliteit zijn toch nog altijd
behoorlijk wiebelige woorden in de werkpraktijk?
Vertrouwen
Veilig voelen vraagt om vertrouwen. Het gevoel dat je nieuwe situaties mag verkennen, nieuwsgierig
mag zijn, fouten mag maken, zonder dat je je hoeft te bekommeren om de weerslag daarvan. Veilig
voelen geeft je het lef je veilige situatie los te laten en het gevaar van ‘de groei’ op te zoeken, van jou
als individu en/of van jouw afdeling als organisatie-onderdeel. Veiligheid en vertrouwen vormen de
basis van elke veranderings-beweging binnen de organisatie. Schort het daaraan, dan ontvang je
meteen taaiheid en moeizaamheid daarvoor terug. Graadmeters op zichzelf.
Bang?
Waarom zouden we bang zijn meer aandacht aan déze veiligheid te besteden? Bang dat we onszelf
tegenkomen? Angst voor onze eigen angst? Te dichtbij?
“Having courage is not the absence of fear but the drive and the strength to keep going in spite of
it..”, las ik in een mooie blog, en even verderop “ .. people who choose faith over fear .. faith, in this
sense, means a passionate, unbending belief in your vision.” En zo is het vertrouwen in de koers, de
visie die je nastreeft, een geweldige motor die je in de (veranderende) beweging houdt.
Veilig voorwaarts
Veiligheid en vertrouwen creëren voorwaartse beweging. Maar veiligheid en vertrouwen zijn niet
vanzelfsprekend. Onzekerheid, spanningen en angst zijn op de werkvloer aan de orde van de dag. Het
vraagt keihard werken om de werkomstandigheden te optimaliseren. Het Europees Agentschap voor
veiligheid en gezondheid op het werk heeft een onderdeel van het thema uitgewerkt. Interessant is
ook de e-gids hierover.
Dagelijkse kost voor leidinggevenden en HR-adviseurs om er wat beters van te maken. Kwetsbaar,
intensief maar ook dankbaar werk. In ieders belang. What are you afraid of?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 409
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Gezocht: leidinggevende manager met verstand van 'fear-free
working environments' (17)


Geplaatst op HRBase van Vakmedianet op 19 mei 2015 om 11:30pm

De tijd dendert voort. De ene ontwikkeling buitelt over de andere. E-mails, Tweets, LinkedIn updates,
Facebook posts, webinars, SharePoints, voicemails, apps, timelines, scrollen en scannen; we zijn er
maar druk mee. Met elkaar en met heel veel informatie. Nog los van alle technologische
ontwikkelingen die er nog aan zitten te komen. Met veel invloed op de wereld waarin we leven en de
werkomgevingen die we gewend waren.
Onzichtbare muur
Toch zie je de bestaande werkomgevingen maar heel traag reageren. En telkens teruggrijpen op
traditionele organisatie principes. Het tempo van alle digitale mogelijkheden, de snelheid en
beschikbaarheid van informatie en contacten, wordt nog altijd niet echt beantwoord met
vernieuwende organisatiepraktijken. Er wordt wel over gesproken, maar niet naar gehandeld. Alsof
er een onzichtbare muur staat die echte invloed afweert. Achter die onzichtbare muur blijft alles bij
het oude en doen we heel volgzaam weer mee aan de jaarlijkse beoordelingscyclus waar de
meerderheid sowieso een hekel aan had sinds dat ie is uitgevonden. Door wie ook alweer? Waarom
loopt iedereen in organisatiewereld zo schaapachtig achter elkaar aan? Al jarenlang het ene na het
andere meer of minder cynische artikel, en nóg gaan we er vrolijk mee door. We gebruiken woorden
als ‘lef’ en ‘creatief’ en ‘kwetsbaar durven opstellen’, maar in praktijk zie je weinig heldhaftig gedrag
dat oude patronen doorbreekt en in z’n geheel weglaat of vervangt door wat anders.
Waar blijven de échte nieuwe leiders?
Beginnetje maken met alvast wat nieuw jargon te introduceren? Waarbij we het ietsje moeilijker
maken? Opdat de échte nieuwe leiders kunnen opstaan? Dus dan vragen we niet meer naar ‘bent u
empathisch en authentiek’ - want hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat die ene leidinggevende
persoon dat zou zijn? Nee, we stellen vragen zoals ‘bent u degene die in staat is een fear-free
environment voor onze medewerkers te organiseren, waarin individuele authenticiteit kan gedijen?’.
Andere ideeën voor nieuw jargon: ‘we zoeken een nieuwe leidinggevende die zich sterk toont in ‘depowerizing’ en ‘adding-autonomy’ wanneer het over de inrichting van de organisatie gaat’. Laat die
leidinggevende zich nu eens echt het hoofd breken over wat daarbij komt kijken. En nog één:
‘Daarnaast is deze leidinggevende vaardig in het herkennen van psychopathische gedragspatronen
en zorgt hij/zij ervoor dat medewerkers en samenleving gevrijwaard blijven van types op
sleutelposities die alleen maar ballast veroorzaken voor hun omgeving en het plezier in het werk
verstoren’. Dan heb je het ondertussen wel over complexe samengestelde competenties waarbij wat
zwaarder psychologisch assessment-geschut van stal gehaald moet worden, maar daar wordt
iedereen alleen maar wijzer van. De tijd van de competentiehandboeken was misschien toch al
passé? Zou het niet krachtiger zijn elke keer from scratch te bedenken welke kwaliteiten je nu echt
op dit moment in de tijd op die positie nodig hebt? En dat volgend jaar daarin een verschuiving kan
zitten?
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Focus op agility
Agility is één van de modewoorden op het moment, waarvan ‘behendigheid’ nog altijd een mooie
vertaling is. Behendig kunnen opereren veronderstelt niet teveel regels en procedures en
voorschriften. Het veronderstelt wel alertheid, afwegen en handelen. Franje eraf, focus op de kern
en heel veel geschriften zullen een stuk eenvoudiger en korter worden. Introduceer ook ruimte voor
gevoel en energie: wat beklijft makkelijk en komt eruit zonder nadenken? Dán zit je op het goede
spoor van meer relaxed jezelf kunnen zijn in de werkomgeving. En een prodúctie die daar dan uit
voort komt, ongekend! Dat wilt u toch ook?

Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 425
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Bovenkant formulier

Herkent u dat: wat dóé ik hier? (16)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 april 2015 om 11:30pm

Soms verzeil je in werksituaties waarin je voelt dat ‘meedoen’ je beste optie is, maar waarbij je
onderhuids in een hele andere denkwereld zit. Je observeert de anderen in dezelfde werksetting en
je vraagt je af of zij nu echt inbrengen wat hen bezighoudt, of dat ze ook het spel meespelen, om wat
voor reden dan ook. Rare toestanden vind ik dat, duur-betaalde tijd waarvan de toegevoegde waarde
voor het functioneren van de organisatie miniem is. ‘Rituele dansjes van loyale volgers aan quasiintelligente leiders’; het inhoudsloze geleuter spat ervan af. ‘Verduren’ is het beste label dat ik er
voor bedenk, maar bevredigend allerminst.
Meta-positie
Je kunt natuurlijk vluchten in de meta-positie, om de ‘verloren’ tijd door te komen, maar daar ben je
op een gegeven moment ook wel mee klaar, als er geen kans is om ’m om te zetten in interventiesdie-ertoe-doen. Hoe ontworstel je jezelf (en het potentieel van anderen) aan dat soort quasi-goedbezig-zijn?
Van quasi naar inspiratie
Gelukkig zijn er allerlei inspirerende events waarin je je weer kunt opladen in de buurt van heerlijk
authentieke mensen die het podium kiezen voor hun ideas worth spreading. Deze types laten vaak
een mooi soort balans zien tussen openheid voor allerlei feedback versus verstrekkende
eigenwijzigheid als het om de eigen overtuigingen gaat. Niks mis mee. Initiate to innovate vraagt om
een drive die zich niet al teveel laat afleiden. Een drive om zaken tot stand te brengen, de vicieuze
cirkel voorbij. Kan zijn dat ze je dan atypisch vinden, maar is dat niet juist een compliment? Bron van
inspiratie voor anderen, waarbij de toekomst een visueel ingekleurd verhaal is dat je als vanzelf in
beweging zet. Een échte visie die anderen meesleurt in de kracht die ervan uit gaat. Die is zo
authentiek, daar kan geen misverstand over bestaan. Dat gun je elke organisatie, op elk
leidinggevend niveau.
Doe je mee?
En elke rechtgeaarde HR-specialist mag zich dan bekommeren om de vraag: hoe draag ik bij aan die
werkomgeving waarin die (ruimte voor) authenticiteit te realiseren is? Selectie aan de poort bij
werving van buiten naar binnen, maar ook selectie van leidinggevend potentieel in de eigen
gelederen. En dan wel graag op basis van de criteria die ertoe doen. Doe je mee?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 222
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'Beter geen leidinggevende dan een slechte' (15)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 maart 2015 om 1:00am

Is dat geen leuke stelling om eens op de werkvloer te bespreken? In de huidige tijd van zelfsturende
teams en je eigen leidinggevende mogen kiezen zou het wel passen toch? Willen we eigenlijk nog wel
een leidinggevende? Hoe zou het eruit zien zonder?
Genieten
Van de andere kant is het enorm genieten als je het voorrecht hebt om met een uitstekende
leidinggevende te mogen samenwerken. Dat voelt niet eens als ‘werken voor’, dat voelt als ‘werken
met’. Zo’n leidinggevende werkt mee, verdiept zich in de inhoud van je werk om er zelf een visie over
te kunnen vormen. Om het plaatje van de toekomst neer te kunnen zetten, van waar je als
organisatie naar toe wilt (en kunt) groeien. Zo’n visie die iedereen weer in beweging zet, zelfs degene
die zich stilletjes hield op die ene vierkante meter, met de hoop op die manier ongeschonden zijn
pensioen te kunnen halen. Wat zie je mensen zich dan ineens tonen, wanneer ze zich veilig voelen en
gestimuleerd; geweldig verrassend om te zien welk potentieel ook nog op hogere leeftijd zich kan
laten zien. Eens te meer weer het bewijs dat mensen kiezen om meer of minder van zichzelf te laten
zien, afhankelijk van de (inschatting van de) omstandigheden. Hoe veilig is het hier, hoeveel ruimte is
er voor mij en wat gaat het teweeg brengen als ik ga inbrengen. In die schuilplaatsen zitten ook
potentieel goede leidinggevenden, gegarandeerd.
Roeptoeteren en kwaliteiten
De beste leidinggevenden zijn juist meestal niet degenen die zo hard roeptoeteren dat ze zo graag en
zo goed leidinggeven. Vaak is er sprake van andere drijfveren, waar ze dan slecht contact mee
hebben; helaas weinig hoop voor ontwikkelingsprogramma’s dan. De beste leidinggevenden herken
je aan hart voor de zaak én hart voor de medemens, de softe vaardigheden als ‘luisteren’ en
‘inleven’, en daarnaast vooral de intellectuele vermogens om te analyseren, abstraheren en
verwoorden en daarna weer opnieuw samen te voegen en te creëren. Daar waar het te ambitieus
zou zijn, worden ze als vanzelf door hun omgeving ‘gecorrigeerd’, want dat is ook helemaal prima.
Ook dat ‘laten corrigeren’ is een belangrijk sein dat je de juiste leidinggevende op het spoor bent ..
Exclusieve kunstenaars
Heeft u al een idee hoe u die mensen binnen uw bedrijf ‘boven water’ tovert? Als dus niet de hardste
roepers of de meest in het oog springende personen per se over de beste kwaliteiten beschikken?
‘On the contrary’ zouden de Engelsen zeggen ..
En wanneer je medewerkers je ‘bij gelegenheid’ spontaan een applaus geven, dan weet je zeker dat
je je tot de groep van ‘exclusieve kunstenaars’ mag rekenen. Doe dan vooral je best om te blijven wie
je bent. Velen zullen dan nog van jouw kwaliteiten mogen genieten, en weer veel plezier in hun werk
beleven.
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Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 794
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Luistert u naar anderen of hoort u vooral uzelf? (14)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 17 februari 2015 om 1:00am

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar niet vanzelfsprekend. Zo bijzonder dat om zo een
basaal recht nog steeds vele oorlogen worden gevoerd. Mensen vinden het blijkbaar moeilijk met
andermans perspectief te leven. Op microniveau en op wereldschaal.
Ook op de werkvloer heerst nog altijd de kwetsbare afhankelijkheid van 'de bepaler', zijnde de
leidinggevende of de overheersende werkcultuur. De normen en waarden van de werkcultuur
bepalen de grenzen waarbinnen je mag bewegen. Fit in or get out.
Open blik
De meeste ruimte voor je eigen identiteit vind je bij de culturen met een zo open mogelijke blik en zo
open mogelijke oren. Daar waar vragen worden gesteld in plaats van oordelen geveld. Je afvragen
waarom de ander vindt wat-ie vindt. Interesse in andermans standpunt, wie weet wat je er nog van
kunt leren. Interesse in beweging, in willen ontwikkelen, nieuwsgierig en leergierig zijn. Niet bang zijn
om los te laten wat je dacht dat het was of hoe het moest.
Dan ontstaat ook de ruimte voor strategie, náást operatie. Voor koers zetten en meedenken over de
richting die verder brengt, leuker maakt of winstgevender. Vrij van angst voor verschillen en voor
anders. Vrij van angst voor wat verschillend en anders over jou zouden zeggen. Jij en verschillend en
anders zijn gelijk, even waardevol, even belangrijk, even mooi. Jong geleerd is oud gedaan, maar
nooit te oud om te ontwikkelen. Als persoon en als persoonlijkheid. Een zelfstandige persoonlijkheid
met een eigen mening. En interesse voor de mening van de ander. Luistert u naar anderen of hoort u
vooral uzelf?
“Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden.” (Jana
Beranová). Investeren in blijvende persoonlijke ontwikkeling van uzelf en uw mensen; een
duurzamer ontwikkeling bestaat niet.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 162
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Voelt u zich in balans? (13)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 26 januari 2015 om 2:07am

“Plan je Balansdag bij voorkeur op dagen zonder feestjes, etentjes of uitjes. Op je balans letten is
gemakkelijker op ‘gewone’ dagen.” Wat klinkt dit heerlijk ongecompliceerd, deze quote van
voedingscentrum.nl. En wat moet het heerlijk zijn om zo’n geplande dag ook gerealiseerd en
werkend te krijgen. ‘Werkend’ in de zin van ‘uitvoeren zoals het de bedoeling is’. Wat bij ‘de
Balansdag’ dan weer neerkomt op vooral je best doen om heel weinig te doen (als ‘verleidingen
weerstaan’ valt onder ‘weinig doen’). Klinkt allemaal makkelijk, maar dat ís het dan nog niet!
Waarom hebben mensen toch die neiging om iets ingewikkelds heel klein te willen maken, en te
zeggen van ‘dat doe je toch gewoon even’? Heeft u zichzelf wel eens betrapt op de psychologische
dialogen die u met uzelf voert, of dat koekje of glaasje wijn er nog bij zou kunnen?
Interessanter is misschien de vraag of introductie van ‘de-Balansdag-op-het-werk’ een kans zou
maken. Als gezond tussendoortje voor de nodige ontspanning en reflectie. Vraag nr. 1 is of ‘Werk’ en
‘Privé’ nog wel echt uit elkaar te houden zijn. Ook als je niet Thuiswerkt gaat de laptop mee naar
huis, net als de smartphone, die keurig het aantal emails doorgeeft als ie thuis aan de oplader ligt.
Houdt u het nog uit elkaar?
Balansdag op het werk of thuis maakt dan weinig uit. Allebei even moeilijk. ‘Gewone’ dagen gaan we
al helemaal niet zoeken. Eerst er maar eens achter komen wanneer en hoe je balans zou voelen.
Balans veronderstelt evenwicht tussen het één en het ander, maar waartussen dan? Wel aan je werk
denken maar dan in alle rust en ruimte? Of juist het werk even uit je systeem en ‘lekker leeg’ voelen?
Er zijn mensen die zeggen dat ze ‘lekker in balans’ zijn als ze willen aangeven dat het goed met ze
gaat. Ik associeer dat meestal met het idee dat er even niet teveel gebeurt waardoor ze weer in de
emotie worden gegooid. Even een gevoel van controle, hoe fijn is dat.
Voor Balans-op-het-werk is het lastig oefenen in de chaos en complexiteit van vandaag. Heel dichtbij
dan maar de balans zoeken in ‘werk aannemen’ en ‘werk laten liggen’, ‘inloggen’ en ‘weer afsluiten’,
‘er zijn’ en ‘weer vertrekken’. Je eigen ruimte innemen versus ruimte geven aan anderen. De tijd
geven aan herstel, groei en reflectie, versus de tijd geven aan fanatieke productie voor je werkgever.
En - en, met voortdurende pogingen om het in balans te houden. En gek genoeg lijkt dat dus
‘gewoon’ hard werken!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 292
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2015: 'Radical Rethink' (12)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 28 december 2014 om 6:00pm

Nog een paar dagen en het is 2015. 'Radical Rethink' is de titel van het toonaangevende HRMA
congres in Canada eind april. Niet dat u daarheen hoeft, wel inspirerend om hun website te
bezoeken en te volgen wat daar gebeurt. Een paar nieuwtijdse woorden uit de aankondiging zijn
‘invigorate’ als versterking van ‘challenge’ en ‘inspire’, en ‘ambiverts’ als accentverschuiver van
‘introvert or extravert’. Opvallend blijft de uitgesproken aandacht voor leiderschapsontwikkeling.
Hoe ziet Radical eruit?
Terugkijken naar het oude jaar kan een opstapje geven naar de startblokken voor de nieuwe ronde.
Een nieuwe ronde van twaalf maanden, vier kwartalen, één jaar - en alle bedrijfsrituelen die daaraan
vastgeknoopt zitten. Q1 en Q2 heten ze dan, en Annual Review en zo, met operationele
doelstellingen in SMART KPI’s. En dan maar werken mensen, vooral hárd werken, door de eindeloze
stroom emails en actielijsten heen, als lijk je soms tegen de stroom in te moeten zwemmen. Véél
energie in bedrijfsprocessen die schreeuwen om Rethink. Omdat je voelt dat ze met de digisnelheid
van vandaag niet meer dienen waarvoor ze ooit bedacht zijn. In elk geval niet meer vóór je werken,
wat toch ooit de bedoeling was. En zelfs toepassen van Lean, Agile en AI op de “oude” manier, gaat
‘m niet brengen. Radical staat voor grondig, ingrijpend, fundamenteel, dat gaat over iets dat is
ingeworteld. Hoe krijg je iets bij de wortel te pakken?
Rethink radically
‘Durven’, ‘loslaten’ en ‘vertrouwen’ waren kernwoorden in mijn HR-blogs van afgelopen jaar. Out of
the box-denken én learning by doing, dialoog aangaan én sturen-als-een-captain, om maar een paar
polariteiten te noemen die om én-én vragen in plaats van óf-óf. Grappig om nu het woord
‘ambiverts’ te zien, én-én is héél 2015! Luchtig en los over serious business, neem eens een andere
invalshoek, wat is er wat losgelaten moet worden. Wat als we het eens ánders zouden doen? Hoe
ziet ánders eruit?
Tijd nemen voor reflectie
Doe het! De tijd nemen voor reflectie! Goed begin is het halve werk. Als het jaar eenmaal begonnen
is, kan je er nog zo moeilijk op terug komen. Neem eens één aspect dat je bij de wortel zou willen
pakken, en vervang dit door niks, onder het motto “less is more”. Vanuit het vertrouwen dat het de
organisatie lichter maakt, lichter én lichter, in beide betekenissen.
Een succesvol nieuw jaar gewenst!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 127
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Snelheid en digitools vragen meer zorg van leidinggevenden (11)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 26 november 2014 om 2:00pm

Was het eerst alleen de jeugd met de pictures en emoticons, nu is inmiddels iedereen gewend aan
smartphones met alle digi-3D-faciliteiten vandien. We zijn meer gewend geraakt aan (bewegende)
beelden, afkortingen en symbolen. Heel compacte communicatie, feitelijk.
De interesse en het geduld om uitgebreide beleidsteksten te schrijven en te lezen lijkt stilletjes aan
naar de achtergrond te verdwijnen. Laat staan dat de discussies over de definities van x en y of
andere geformuleerde passages nog op veel aandacht mogen rekenen. Scannen van teksten is heel
geaccepteerd, nu het 'platte papier vlak'uit het bedrijfsbeeld verdwijnt met alle duurzaamheid, Lean
en krimp, naast de zich steeds verder ontwikkelende digitools.
De complexe realiteit maakt dat we ons beter lijken te voelen bij gewoon-maar-gaan-doen
en learning by doing. Dit vraagt nogal wat van de mensen die aan het roer staan. Als ze niet snel
genoeg zijn, loopt hun bedrijfspraktijk vooruit op de richting die zij in gedachten hadden. Op
hoofdlijnen de medewerkers bereiken, richting geven aan waar het naar toe moet, lijkt het meest
haalbare voor de huidige tijd. Voor het overige loslaten en vertrouwen.
Verbindingen zien
Het lijkt er niet meer toe te doen hoe het beleid precies geformuleerd staat, het gaat meer om de
interpretatie op de werkvloer. First time right geeft snel effect op de prestatiemeter. Concrete
doelstellingen werken sterker op de beweging dan de achterliggende visie en strategie. “Doen!” is
geen modegril/-woord, maar een antwoord op de realiteit waarin ‘doorlopen’ noodzaak is voor
overleven. ‘Delen’ wat je aan het ‘doen’ bent, hoort daarbij. Behoud van bondgenoten en volgers is
essentieel om je next steps te realiseren. Dit betekent verbindingen zien en opzoeken, bundelen van
inzichten in makkelijk-deelbare-plaatjes.
Het oorspronkelijke stuurwerk voor de bedrijfsleiding blijft bestaan, maar het creëren van de juiste
werkvoorwaarden voor de medewerkers lijkt nu van het grootste belang. Dit vertaalt zich naar zorg
voor wapenen-tegen-werkstress, aandacht voor de faciliteiten voor zelfstandig bewegen en accenten
op het geven en borgen van handelingsvrijheid.
Doen, delen, doorlopen als invulling van 3D, maar dan in de praktijk met twee benen op de grond.
Selecteer uw leidinggevenden op abstractievermogen, zorg voor de sociale omgeving en hun gevoel
voor verbinden, en uw medewerkers zullen u dankbaar zijn.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 129
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Weet u de overeenkomst tussen Lean, AI en Agile? (10)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 17 oktober 2014 om 5:41pm

Ik had ook BPR, BPM, TQM en SixSigma nog in het rijtje kunnen zetten. Allemaal al vele jaren geleden
ontwikkeld als antwoorden op bedrijfsproces-problematiek. En daar vindt u de overeenkomst:
“bedrijfsproces”. Elke organisatie is feitelijk een verzameling processen, die meer of minder efficiënt
en effectief kunnen zijn, gelet op het doel waarvoor ze zijn ontworpen. En daar heeft u de softe kern
te pakken: elk organisatieproces is ooit bedacht door een creatieve geest. Waarmee ‘soft’
tegelijkertijd ‘de kracht’ is. Dat herkent u vast wel; HR dus tóch de essentie!
Positief en simpel
Appreciative Inquiry (AI) heeft het expliciet over ‘the positive core’ van elke organisatie, zoals zo
helder door Jacqueline Kelm toegelicht. Maar ook The Agile Manifesto uit 2001 is nog steeds heerlijk
om te lezen: uitgangspunten die iedereen verder brengen. Ook je klanten. Daarin onder meer de
principes over “eenvoud” en “zelfsturende teams” genoemd, die in het Engels nog beter klinken:
“Simplicity - the art of maximizing the amount of work not done - is essential.” en “The best
architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.” In het
oorspronkelijke Toyota-Lean vindt u de termen ‘Muda, Mura, Muri’. Mooi he? “Er is sprake van muri
wanneer er boven een machine- of man-capaciteit geproduceerd wordt. Een voorbeeld is een
werknemer die te veel taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is.”
Blij met HR
Deze quotes maken me weer blij over het HR-vak: toegevoegde waarde leveren, mogelijkheden te
over! En die stoer-klinkende hype-gevoelige benaderingen, dragen in de kern veel waarden, die je
bemoeienis vanuit HR zouden rechtvaardigen. “Vaak wordt onderschat hoeveel moeite en tijd de
omschakeling van de hele organisatie op een andere houding tegenover werk en bedrijf kost.” staat
op één van de wikipedia-pagina’s over deze onderwerpen. Ja dat wisten we vanuit HR allang
natuurlijk.
Dat werkt zelfs door tot op het niveau van welke eisen aan je mensen te stellen. Het gaat niet meer
alleen om het analyseren en fixen van problemen, het gaat om mensen die creatief vooruit durven
denken. Anticiperen, genereren van ideeën, het onbekende durven verkennen, samenwerken met
mensen uit andere disciplines, etc. “Beyond the status quo” is het antwoord van de genoemde
bedrijfsproces-benaderingen. Spring op de trein HR!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 287
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De kracht van taal (9)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 19 september 2014 om 4:30pm

Regelmatig zoek ik via google naar de juiste betekenis van een woord. Om een tekst beter te
begrijpen, of om mezelf beter te kunnen uitdrukken. Ik vind het dan ook leuk om de synoniemen van
de woorden te zien. Beelden en lichaamstaal zijn supersterk, maar feitelijk is de gesproken en
geschreven taal nog altijd het enige wat ons echt ter beschikking staat om verbinding te maken en
zaken tot ontwikkeling te brengen.
De speeches van Obama hoeven geen toelichting, en ook de toespraak van onze eigen minister
Timmermans onlangs voor de VN-Veiligheidsraad, had een enorm effect op wat er daaromheen ging
gebeuren. Net zo sterk was de ferme taal van onze koning die je een gevoel gaf van verbondenheid
en waardigheid, waarmee je maar beter rekening kunt houden. Andere naties zijn juist weer
kampioen diffuus taalgebruik, ook een talent op zichzelf, met alle gevolgen vandien.
Business taal
Dichter bij HR-huis zie ik ook allerlei woord-tonelen passeren. Van what’s in the (HR) name tot de
blog van Glenn van der Burg over Zappos met een fantastisch rijtje woorden als een powerful
engine achter een enorm bedrijfssucces.
Woorden worden ook steeds bijgemaakt. Soms ben ik dan even het spoor bijster. Zojuist nog lang
gezocht naar de exacte betekenis van ‘amplitief’, maar dat staat bij VanDale waarschijnlijk nog op
de to do-list. Dan associeer ik de context met m’n eigen idee van wat er bedoeld wordt, vermoed ik
dat er eigenlijk beter ‘ampliatief leiderschap’ had kunnen staan, en ben ik weer blij dat ik in elk geval
de laatste ontwikkelingen weer heb opgepikt.
Nederlands-rijk met Engels
Heb je je wel eens afgevraagd in wat voor luxe positie wij ons bevinden, met de mogelijkheid om
zoveel Engels toe te voegen aan wat we kunnen en mogen schrijven? Of er dan een mix van EngelsNederlands van te maken? Eigenlijk weer een beetje een nieuwe taal dan, waarvan je weet dat het
geen goed Nederlands is, maar je begrijpt gewoon beter wat er staat als je het Engels er doorheen
gooit. Wat blijft er over van de kracht van het rijtje van 10 van Zappos als je het in z’n geheel naar het
Nederlands zou omzetten? Worth a try for-the-sake-of-learning?
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 349
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“The future is digital” (8)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 augustus 2014 om 2:49pm

Dit las ik afgelopen week als onderlijn op een website van een jong IT bedrijf, dat inderdaad sterk aan
het groeien is. Een ‘belief’ zogezegd. Met een hoop kracht erachter.
Ook ik als HR-figuur ben inmiddels ‘om’. Bedrijven in de HR software-applicatie-industrie maken veel
indruk met hun sophisticated technology, om met de taal maar een beetje in de sfeer te blijven. Ze
timmeren hard aan de weg en het is een kwestie van tijd dat ze doordringen tot ook de kleinere en
nationale werkomgeving. Maar wat een opluchting dat die applicaties nu beschikbaar zijn! Heerlijk!
Natuurlijk aan wennen en goed inrichten en leren gebruiken e.d., maar ook op het implementatievlak
poppen bedrijven op die dit heel prima begeleiden. No worries, zogezegd. Voor HR alleen maar
winst. De mensen komen meer in beeld, ook letterlijk, met al die foto’s in die applicaties. Kortere
lijnen, meer communicatie, transparantere organisatie. Ik kan niet wachten tot ’t zover is ..
Ook op assessment gebied ben ik inmiddels ‘om’. Ooit gestart met het handmatig schrijven-op-papier
van psychologisch adviesrapporten en deze laten uittypen door het secretariaat (echt waar, ik draai
al even mee..), nu onder de indruk van de kwaliteit van de rapportages van de betere online-tools ..
Tuurlijk haken-en-ogen en kaf-onder-het-koren e.d., maar al met al een ontwikkeling die ik niet meer
zie omdraaien. Met z’n voordelen voor de ontwikkeling en verbetering van de testen zelf overigens,
maar dat is meer voor de kwaliteits-freaks onder ons.
Kortom, the HR future is digital too, als je ’t mij vraagt, voor organisatie én ontwikkeling.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 304
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En toen was alles stil (7)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 22 juli 2014 om 12:00am

Op zo’n moment dat je hoort over MH17 op een doordeweekse donderdagmiddag, valt alles stil.
Een gevoel dat nog dagen doordreunt, ook zonder direct betrokkenen in de eigen omgeving.
De herinnering aan de doordeweekse dag van de TwinTowers drong zich op. Na bijna 13 jaar nog
haarscherp op het vizier. Toen was het een collega met zijn hoofd om mijn kantoordeur om te vragen
of ik het al had gehoord. Nu rolde het bericht over m’n ipad op de thuiswerkplek tussen alle
bedrijven door.
Even indrukwekkend.
Soms lijkt de wereld zo snel te veranderen, soms blijkt er juist helemaal niets te veranderen.
Techniek naast menselijk leed is klein en betekenisloos. Menselijk leed is namelijk groot in alle
dimensies. Jarenlang. Geen woorden die het echt kunnen beschrijven. “Zinloze waanzin” is het enige
dat nu in me opkomt.
Stil staan bij wat ik en jij kunnen doen om maar het allerkleinste mensen-leed in je directe
(werk)omgeving te voorkomen, is het beste wat ik nu als boodschap voor deze blog kan bedenken.
Gebruik al je zintuigen, voel wat nodig is. Doe je best. Graag jarenlang.

Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 936
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Bovenkant formulier

Winnen voelt beter (6)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 23 juni 2014 om 11:30pm

Nederland – Chili net achter de rug. Het is een gewonnen wedstrijd, ik vond de doelpunten erg mooi
en wij hebben terecht gewonnen. Alle spelers waren even belangrijk en speelden hun positie, zoals
getraind en afgesproken. Zelfs als toeschouwer op meer dan 9 duizend kilometer afstand voel je de
kracht die uitgaat van het winning team. Daar kunnen we lang of kort over napraten, dat verandert
niks aan dat gevoel. In ons gevoelsgeheugen zitten de energieke beelden van de elkaar toespelende
teamgenoten. Allemaal even blij met elkaars prestaties. Al spelende werd het doel van de wedstrijd
bereikt: winst.
Al werkende kan het doel van uw organisatie worden bereikt: winst. Dat resultaat ontstaat vanzelf
wanneer u als individu actief en alert meebeweegt met de activiteit van uw team, goed getraind en
op de juiste positie… Ai, was ’t maar zo simpel, dat de successen van uw organisatie zich in 2x 45
minuten zouden tonen... Dan zouden we nu geen parlementaire enquête hoeven houden over de
verdampte miljarden van Vestia. Voelt u het verschil tussen energie-gevers en energie-vreters?
Winning team versus geknoei-tot-de-hoogste-macht. Laten we het “wij willen dat anders” hoog in
het vaandel houden. Dat geeft een veel beter gevoel. En daar leven wij van.
Klare taal over “het kán anders” is te vinden in het laatste boek van Daniel Ofman, Inspiratie en Inzet
in Organisaties. Over ‘het’ én ‘wij’ én ‘ik’ door één bril te bekijken.
De voetbal-metafoor van Benno Schildkamp blijft ook een aanrader, Voetballend ondernemen,
beeldende taal voor elke dag, waarin elke wedstrijd én elke werkdag weer op 0 begint.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 147
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Werkstress en leidinggeven: signaal voor HR! (5)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 20 mei 2014 om 3:12pm

Mooi initiatief van minister Asscher, die aandacht voor werkstress! Ook mooie webpagina op
Facebook met de Check-je-werkstress test en documenten over signalen, oorzaken en buffers. En
weet je wat ik het mooiste vind? De leidinggevende heeft een prominente plaats, naast de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker. Geweldig! Niks ‘taak voor HR’ of iets van dien aard. Ik heb
de documenten gescreend en gelukkig staat er nog één keer ergens ‘HR’ genoemd, dus nog niet van
het toneel verdwenen, maar het is wel 2-voor-12 hoor!
De oude rol opeisen gaat ‘m niet meer worden, en da’s maar beter ook. De tijd voor innovatie had
zich allang aangediend, alleen vraagt het nogal wat om olietankers bij te draaien, over werkstress
gesproken… Enfin, koers aanpassen dus, de tijd dringt. Welke kant op? Wat dacht u van
‘leiderschapsontwikkeling’? Heeft u vanuit HR enige invloed op de kwaliteit van het leiderschap in uw
organisatie? Waarom denkt u dat dit toch belangrijk zou kunnen zijn? Leidinggevenden zitten nu
eenmaal aan het roer. Zij trekken aan de touwtjes als het gaat om het inrichten van uw
werkomgeving en uw werkklimaat. Daar waar u meer of minder stress ervaart. Als u zelf die rol van
leidinggevende ambieert kunt u daar een loopbaanwens van maken en de ontwikkelingsstappen
doorlopen die u tot een goede leidinggevende gaan maken. Al of niet in loondienst. Maar ja, wat was
nou ook alweer een goede leidinggevende? Een rijtje competenties die je kunt afvinken?
“The heart of successful leadership today is influence, not authority” zegt Jocelyn Bérard in zijn
boek Accelerating Leadership Development (2013). En ook “self-awareness and awareness of others
are critical to the ability to influence others”. Dat gaat over het bewustzijn van de leidinggevende,
van zijn eigen identiteit maar ook van zijn reputatie bij anderen. En wat er allemaal bij komt kijken
om dit zelf-bewustzijn en de relatie met de omgeving in orde te krijgen. Het klinkt allemaal zo
eenvoudig, maar dat is het niet. Er is nog steeds veel werk aan de winkel, overal. Hoog tijd voor HRinnovatie, ik blijf dit zeggen. HR die zich interesseert voor meer invloed op leiderschapsontwikkeling,
om het voor de mensen op de werkplek zo plezierig en stress-less mogelijk te maken. De test voor je
resultaatmeting is er al!
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
realiseren van organisatie-aanpassingen en ontwerpt programma’s voor
leiderschapsontwikkeling. www.hr-at-the-workplace.nl en www.idenergy.nl
Aantal keer bekeken: 688
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HR: part of the business (4)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 23 april 2014 om 12:00pm

Indrukwekkend. Dat was het 2-daags HR-congres hier in Vancouver afgelopen week. Zoveel goede
verhalen van ervaren en wijze mensen, dat ik nu moeite heb er een paar uit te lichten. Eén van hen
was Dave Ulrich. Al sinds 1997 op m’n boekenplank. Maar ook Shawn Achor, Nilofer Merchant,
Jocelyn Bérard en David Weiss hebben indruk gemaakt. En Col. Chris Hadfield niet te vergeten.
Allemaal met een schatkist aan ervaringen en wijsheden, die ze ook nog eens fantastisch weten te
presenteren.
Maar wat doe je nu als ontvanger van al die rijkdom? Verwerken, bespreken, kijken wat ermee te
doen. Maar dat is 't 'm nu juist: alles is bruikbaar! Zou ik hier een paar quotes per spreker vermelden,
dan zou ik ze tekort doen. Zelfs de door hen gebruikte plaatjes van modellen en figuren zijn slechts
illustraties van hun verhalen, waarmee de strekking niet overkomt.
Ook 'het model' van Dave Ulrich vervaagt op het moment dat je hem live hoort spreken. In het hart
van zijn model, nu getekend in een grote cirkel, staat in fel-rood "the credible activist". Dat ben jij
dus, als HR-professional. 'Credibility' is niet (meer) genoeg! 'Ideas with impact' en 'be the architect of
change' komen er direct achteraan. "We raised the bar". Na 25 jaar onderzoek onder een enorme
populatie van meer dan 20.000 wereldwijd, waarvan de helft HR professional en de andere helft
lijnmanager, vertaalt Ulrich de meest recente resultaten naar 6 sets van skills. Voor een mooie
samenvatting van zijn betoog, zie de tekst en 8-minuten film via via deze link.
Er waren veel parallellen tussen de sprekers: leiderschap en innovatie op een gedeelde eerste plaats.
Dit congres had één op één de zaal vol met CEO’s kunnen hebben. En dat is misschien ook waarin ik
nu blijf hangen: het gaat niet meer over 'de discipline HR', het gaat over 'silo-overstijgende' business
solutions, om 't nog maar even in goed Nederlands te zeggen. Ook de veelgebruikte woorden
'collaboration', 'co-creation' en 'alignment' geven aan dat er echt helemaal niks meer 'op eigen
houtje' is te doen, wil jouw bedrijf de toekomst de baas blijven. Wel zeker met een grote rol voor HR,
zelfs een hele grote. Maar niet meer geïsoleerd 'binnen de HR afdeling': 'HR is part of the Business'
geworden.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Zij biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen.www.hr-at-the-workplace.nl
Aantal keer bekeken: 154
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Out of the box? Doen! (3)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 maart 2014 om 11:20pm

Wat maakt de benadering van Dave Ulrich nu al die jaren al zo populair? Ik heb niet z’n laatste
publicaties gelezen maar ik herinner me zijn eerste boek uit 1997 en het iets latere artikel in Harvard
Business Review: een heldere visie met een authentieke drive om aandacht te verwerven voor zijn
punt. Wat hem ook is gelukt. Zijn originele punt was om HR als aparte discipline óp de kaart te
houden vanwege het grote belang van ‘de factor mens’. En sinds 1997 heeft hij de HR-wereld
inderdaad een enorme 'credibility'-dienst bewezen met zijn 2-assen-en-4-kwadranten benadering.
Binnenkort ga ik hem live meemaken op een congres waar hij gaat spreken over de 6
kerncompetenties voor HR. Ik zal me verdiepen in de evolutie van z’n model en erover schrijven in
mijn blog van april.
Nu zou ik eerst nog stil willen staan bij het begrip 'out of the box': juist géén model, géén context.
Out-of-the-box denken wordt veelal geassocieerd met 'brainstormen' en 'creativiteit'. Begrippen
waar steeds vaker naar wordt verwezen als belangrijke ingrediënten om in de wereld van vandaag te
overleven, business-wise dan wel te verstaan. In die chaos van vandaag zouden 'de structuren' en 'de
hiërarchie' ons niet meer de vooruitgang en de stabiliteit brengen die we zo prettig vinden. Je leest
dan verder weinig over wat er precies met 'de structuren' en 'de hiërarchie' wordt bedoeld.
Hiërarchie op zichzelf is namelijk lastig aan te ontkomen. Er is altijd een oprichter, een eigenaar of
een zet-baas van een bedrijf en het is lastig varen zonder een captain op een schip. De meeste
mensen willen die captain ook wel. En ook een verdere rolverdeling op 't werk-toneel is voor
iedereen vanzelfsprekend. Met dan wel graag een passende rol voor jezelf, de moeilijkere rollen voor
de meer ervaren of meer deskundige mensen, en meer van die rolverdelings-spelregels die de
meesten wel plezierig vinden en een gevoel van saamhorigheid en veiligheid bevorderen. Enfin,
hiërarchie op zichzelf is denk ik niet het probleem. En 'structuur' staat ook voor ordeningsprincipes
waar iedereen voordeel bij kan hebben.
Ingewikkelder wordt ’t als je nog weer 'ns een oude koe van stal haalt: volgt structuur proces, of was
't andersom? Tja, 't was 'n waarheid als 'n koe, maar hoe was ie nou ook alweer? Wat zegt je gevoel
nu, over hoe 't ook alweer was? Wat klopt het beste als je 't voor jezelf zou bedenken? Inderdaad!
"Structuur volgt proces." Maar ja joh, 'procéssen', da’s meer als software en zo, daar heb je zo weinig
vat op. O ja? Nou, dan doe je je mensen écht te kort als je dit nu leest en je bent leidinggevende…
Die 'processen' meer naar de oppervlakte tillen en je bent al ’n eind op weg om je eigen
toekomstbestendigheid te organiseren! Je komt dan vanzelf ook de mensen tegen in je bedrijf, maar
da’s nu ook juist de bedoeling. Want daarvoor organiseer je het werk binnen het bedrijf: dat zij het
naar hun zin hebben en ’t werk doen wat ze leuk vinden en goed kunnen en als ’t een beetje wil ook
nog van kunnen leren. En die mensen hebben een eigen individualiteit, en meer mensen bij elkaar
hebben onderling relaties en verstandhoudingen, en communiceren wel of niet over wie ook alweer
verantwoordelijk was voor die dingen die de baas wou, en welke dingen wou die baas nou ook
alweer?
Precies, en dan gaat ’t toch ineens over de organisatiedoelstellingen! Verrassing? Kom uit je box, er
staan geweldig veel enorm inspirerende filmpjes op TED en youtube, zoveel kundige en wijze
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aanbevelingen, die niet gaan over "blijf doen wat je doet", maar over "kijk er eens ánders naar". En
deze wijsheden gaan heel vaak over méér mens-gerichtheid, over de waarde van ‘slowness’,
‘vulnerability’ en ‘introverts’, om maar een paar vindwoorden te souffleren die je bij TED naar
prachtige verhalen brengen. Op youtube geeft ‘what is change management’ ook leuke hits. Beelden
en verhalen die je bijblijven. En die jou misschien helpen meer out of the box te gaan zijn. En te
blijven. Want dan hoef je nooit meer te wachten op het opvolgmodel van Ulrich, dan kun je het ook
zónder.
Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen.www.hr-at-the-workplace.nl
Aantal keer bekeken: 458
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HR-innovatie is niet te koop (2)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 18 februari 2014 om 10:28am

Ah, da’s nou jammer… Echt niet? Nee, echt niet. Dus geen kwestie van een paar weken een legertje
slimme gasten erdoorheen jagen en klaar is Kees? Inderdaad jammer dat ’t zo niet werkt. HRinnovatie is in de 1e plaats: willen en durven. Willen nadenken over hoe het ook ánders kan, met alle
voordelen vandien. En durven vertrouwen op je mensen dat ze met je mee-bewegen, als jij de
richting aangeeft. ‘Jij’ staat hier voor ‘de opper-leidinggevende’: dáár komt de beslissing tot HRinnovatie vandaan. HR-innovatie in de zin van het daadwerkelijk herzien van de traditionele
personeelsfunctie, waarbij het mensen-management op de werkvloer wordt ondergebracht, zoals
recentelijk beschreven in het artikel over HR-innovatie in PWDeGids dd februari 2014.
Support van de (bedrijfs)leiding is noodzakelijk vanwege de implicaties van de beslissing het mensenmanagement ánders te organiseren. Iedereen zal moeten wennen aan het vertrouwen dat ervoor
nodig is. Het vertrouwen om het zelf op de werkvloer te mógen organiseren, en het vertrouwen dat
er ook echt gebeurt wat nodig is om het bedrijf van een adequate en gemotiveerde
personeelsbezetting te blijven voorzien. Ook het werkklimaat zal veranderen, wanneer men
intensiever met ‘de factor mens’ zal omgaan, en beter zal gaan begrijpen hoe het werk aantrekkelijk
te houden en ontwikkelingsgericht te organiseren.
HR-innovatie vraagt tijd en aandacht om het voor elkaar te krijgen: een stapsgewijs proces van
implementeren van aangepaste of nieuwe werkwijzen met bijbehorende competenties.
Is het de investering waard? Tja .. het vráágt dus nogal wat: willen, durven, vertrouwen, om nog maar
te zwijgen van de nodige aandacht en tijd voor de implementatie.
Betere vraag is: wat levert ’t op? Nu kan ik natuurlijk een heel rijtje antwoorden formuleren die
variëren van “goedkoper”, “sneller”, “soepeler” tot “efficiënter” en “mensvriendelijker”, maar
hoogstwaarschijnlijk overtuigen deze woorden u helemaal niet, laat staan dat u daar als HRprofessional mee naar uw directie zou stappen. Gegarandeerd ontstaat méér beeld als u eens een
gesprek opzoekt met een collega HR-professional die u vertrouwt, bij een kop koffie of iets anders
gezelligs, en u gezamenlijk eens ‘out of the box’ plaatjes gaat bedenken, hoe het er bij u ook ánders
uit zou kunnen zien.
En, denkt u nu, wat dan met ‘onze’ HR-banen? “Nieuwe organisatie, nieuwe kansen!” is mijn
antwoord. De HR-organisatie zal er echt anders uit komen te zien, maar als HR-expert zou uw baan er
ook nog wel eens interessanter op kunnen worden.

Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen.www.hr-at-the-workplace.nl
Aantal keer bekeken: 383
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Ooit gehoord van Dialogic OD? (1)


Geplaatst door Christianne van de Pas op 21 januari 2014 om 9:30am

OD staat voor Organization Development. Dialogic is het label dat de wetenschappers Gervase R.
Bushe en Robert J. Marshak in 2009 hebben gegeven aan de ideeën en methoden die je kunt
aanwenden bij transformational change. Over het begrip transformatie heeft Marshak al in 1993 een
interessant artikel geschreven onder de titel Managing the Metaphors of Change.
Hier geen theoretische verhandelingen over Dialogic OD en transformatie. Wél een uitnodiging om
eens wat tijd te vinden om je hierin te verdiepen. Waarom deze verwijzingen? Wat heeft OD nu te
maken met HR? Nou, véél dus. En vooral als het om HR zélf gaat.
HR blijft hardnekkig geassocieerd met het alom bekende rijtje ‘werving & selectie, beoordelen,
belonen, ontwikkelen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap’. Niks mis mee op het eerste
gezicht. Wie zou het anders moeten doen dan de HR-afdeling? Tja, en dáár zit 'm precies waar de HRpraktijk achter blijft, bij wat wetenschappers in organisatieontwikkeling propageren. Waarom al die
belangrijke taken op het gebied van mensen-management in een overhead-afdeling bij elkaar
houden? Wat weerhoudt om die ‘traditionele personeelsfunctie’, zoals Daniël Vloeberghs dit al in
1990 in het standaardwerk Human Resource Management noemt, los te laten en in te ruilen voor
een ander organisatieconcept?
Veel vragen die uitnodigen tot overdenking en verdieping. Uitdaging nr. 1 dient zich aan: ga jij de tijd
vinden voor reflectie over je eigen functie?

Christianne van de Pas is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze biedt inzicht en advies bij het
ontwerpen en realiseren van organisatie-aanpassingen.www.hr-at-the-workplace.nl
Aantal keer bekeken: 191
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Overzicht
2014 – 2017:
2018:
2019:

blog 1 t/m 42
op HRBase geen blogs gepubliceerd
blog 43
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1
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2
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maart 2014
3
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4
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HR! - 20 mei 2014 X
5
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Winnen voelt beter - 23
juni 2014 X 6
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7

Aug

“The future is digital” (1808-14) X 8
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9
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Geen Tourwinnaar
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zomerbagage. (21-0715) X 19
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ontwikkeling verzekerd!
(17-02-16) 26
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28
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HRbase blogs in 2017
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36
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38
---

Hand in hand (19-0517)
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---

---
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laten? (21-07-16)
30

Trial and Error: Wie
durft? (20-07-17)
40
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(18-08-16) 31

---
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32
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33
Hardnekkig mensbeeld
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(24-11-16)
34
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35
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42
---

Bovenkant formulier
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