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VOORWOORD 
Wanneer we als collega’s met elkaar praten over wat we verstaan onder 

vakmanschap en wat het dan precies is wat we zelf maken, komt daar een 

scala aan toepassingen uitrollen:

•   Mensen worden waardevoller;

•   We maken mensen leuker of we maken ‘leuke mensen’;

•   We halen de ingewikkeldheid uit mensen en organisaties en brengen 

 er resultaten voor in de plaats;

•   Organisaties en medewerkers worden succesvoller en krijgen meer 

 betekenis.

Resultaatmanagement of resultaatgericht werken spreekt nog beter tot de 

verbeelding wanneer klanten aan het woord zijn. Wij gaan door met waar 

wij goed in zijn: bedrijfskundige oplossingen leveren aan onze klanten. 

Om achteraf graag terug te horen waar onderweg resultaatmanagement 

voor jullie organisatie het verschil heeft gemaakt. 

 



Rachel KOnings-steins
(voormalig) Projectleider hR&O Verandermanagement 

POST NL

Waarom heb je eprom 
benaderd? 
‘er wordt steeds minder post verzonden, 

deze markt is de afgelopen jaren flink 

ingezakt en zal naar verwachting ook niet 

meer herstellen. Voor Postnl betekent 

dat heel concreet: een krimpende orga-

nisatie. Zoiets heeft een enorme impact 

op je personeelsbestand. Zo werkt onze 

afdeling in 2013 aan het formaliseren van 

een voorgenomen reorganisatie voor 

alle staffuncties van één van de bedrijfs-

onderdelen van Postnl. Per 1 januari 

2014 moet er een nieuwe staforganisatie 

staan compleet met nieuwe functies 

en de juiste bemensing. ik heb eprom 

benaderd als leverancier van toekomst-

bestendige functiebeschrijvingen en het 

uitvoeren van uitwisselbaarheidstoetsen. 

Die laatste om zekerheid te krijgen bij 

ontslagdossiers en om de uitlegbaarheid 

van functiewijzigingen aan personeel en 

OR goed neer te zetten. Op die manier 

kunnen medewerkers kritisch naar de 

nieuwe functies kijken en zelf beoordelen 

of ze mee willen en kunnen gaan in de 

verandering. ’

Kan je iets meer vertellen over 
de samenwerking?
‘Via een collega van Functiewaardering 

bij Postnl ben ik in gesprek gegaan met 

eprom. al snel na een eerste telefonisch 

contact is jullie directie op bezoek ge-

komen en hebben we doorgesproken 

wat nodig was. aanvankelijk startte ik dit 

gesprek om af te stemmen over mogelijk- 

heden voor de uitwisselbaarheidstoetsen, 

hierbij bleek de directe input van resul-

taatgerichte functiebeschrijvingen essen-

tieel te zijn. Op basis van de expertise van 

jullie adviseurs hebben we uiteindelijk 

twee opdrachten geformuleerd: uitwis-

selbaarheidstoetsen en ondersteuning bij 

het maken van functiebeschrijvingen.’

hoe heb je de uitvoering en 
oplevering van deze opdracht 
ervaren?
‘het eprom-team van adviseurs is 

makkelijk benaderbaar, deskundig, en 

levert snel kwalitatief goede producten 

op. een voorbeeld: één van jullie mensen 

heeft een keer letterlijk bij ons op de 

stoep gestaan voor toelichting. Onaan-

gekondigd. Zijn bezoek, in het heetst van 

de discussie, zorgde ervoor dat we met 

de directie de juiste besluiten konden 

nemen. Dankzij die inzet kwamen we 

weer vooruit.’

Waar en wanneer komt 
eprom goed tot zijn recht 
naar jouw idee?
‘Bij het wijzigen of maken van een 

functiehuis ‘waar alles in moet zitten’ zou 

ik eprom zeker aanbevelen. Jullie krijgen 

het tenslotte voor elkaar om in twee 

maanden tijd 200 accurate functiebe-

schrijvingen en een gedegen functiehuis 

op te leveren.’

‘Medewerkers kunnen zelf kritisch kijken, past die functie 
bij mij en kan ik mee in de verandering?’

hoe zijn jullie in die eerste fase 
verder geholpen?
‘We hadden al contact met een adviseur 

van eprom voor de functiewaarderingen. 

We hebben afgesproken om met een 

pilot uit te proberen hoe de resultaatge-

richte functiebeschrijvingen ons zouden 

bevallen. Dat viel in goede aarde. De ma-

nagers zagen er het voordeel van in dat 

zij niet langer hoefden te beschrijven en 

wij zagen vanuit hR een duidelijke ver-

betering van de kwaliteit. toen hebben 

we in overleg met de adviseur – in een 

poging het project voor ons behapbaar 

te houden naast wat er nog meer aan 

projecten draaide – besloten het project 

eerst te beperken tot het opnieuw vast-

stellen en beschrijven van de referentie-

functies. een up-to-date referentielijst 

zorgt ervoor dat je de basis weer op 

orde hebt en scheefgroei van functies en 

salarissen kunt voorkomen.

Voorafgaand aan het beschrijven van 

de referentiefuncties heeft de adviseur 

in verschillende sessies met de directie 

het totaalplaatje aan functies in kaart 

gebracht en dit besproken in samenhang 

met de organisatiedoelen. Daarbij zijn 

kritische vragen gesteld over onder-

scheid tussen functies, nut en noodzaak 

van (soms historisch gegroeide) functies 

en onderlinge verhoudingen. 

Deze vragen hebben ons allemaal weer 

goed aan het nadenken gezet: 

WAAR WILLEN WE HEEN? 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR NODIG? 

•  spotta is marktleider in folderbezorging 

  en groeiend in digitale platforms, 

waaronder spotta.nl, om aanbiedingen 

onder de aandacht van consumenten 

 te brengen.

•  spotta heeft momenteel circa 600 

mensen in vaste dienst, naast 23.000 

bezorgers en een grote flexibele schil. 

spotta is 100 % dochter van Postnl.

•  spotta heeft de omslag gemaakt van 

taakgerichte naar resultaatgerichte 

functiebeschrijvingen, waarbij de 

functiebeschrijving niet meer door de 

managers hoeft te worden gemaakt 

en de functiewaardering vrijwel geen 

discussie meer oplevert.

Met welk probleem kwam 
hR bij eprom uit?
‘het functiehuis was niet meer actueel. 

Onze organisatie verandert in een flink 

tempo, net als onze klanten (retailers 

en e-tailers). Met al die veranderingen 

was het er echter al jaren niet meer van 

gekomen om een soort APK van ons 

functiehuis te doen, om te toetsen wat 

het effect van de organisatiewijzigingen 

was op het functiehuis en de onder-

linge verhoudingen. er waren natuurlijk 

wel allerlei losse functies bijgesteld en 

opnieuw gewaardeerd, maar niet echt 

in samenhang. Daardoor ontstond er 

onduidelijkheid over de onderlinge ver-

houdingen in het functiehuis. We wilden 

het tij keren. Verder hadden we behoefte 

aan meer resultaatgerichtheid in de func-

tiebeschrijvingen. Dat past beter bij de 

koers die we als organisatie willen varen.’

‘eprom heeft professioneel onze (dreigende) 
scheefgroei in het functiehuis gerepareerd.’

Jullie krijgen het voor elkaar om in twee maanden 

tijd 200 accurate functiebeschrijvingen en een gedegen 

functiehuis op te leveren.

VeRa schOltens 
hR-adviseur

SPOTTA

De adviseur is daarbij niet alleen met 

ons, HR, maar ook in alle openheid met 

de directie en de ondernemingsraad 

aan tafel gegaan, zodat draagvlak geen 

issue was.

na het afronden van de referentie-

functies zijn we momenteel bezig de 

resterende functies resultaatgericht 

te beschrijven.’

Kan je deze aanpak in één 
zin typeren?
‘eprom heeft professioneel onze (drei-

gende) scheefgroei in het functiehuis ge-

repareerd, zodat wij voor het beschrijven 

en waarderen van functies niet meer als 

politieagent hoeven inspringen en meer 

als business partner kunnen optreden.’

Zou je eprom met een gerust 
hart bij anderen aan het werk 
zetten? 
‘Ja, ik heb goed met de eprom adviseur 

kunnen sparren en waardeer het dat 

onze adviseur heel heldere afspraken 

maakt en altijd snel tijd voor ons kan 

maken als het nodig is.’

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Valery Schmit of 

Frank Hammer via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.

Meer weten over dit project of een 

persoonlijke referentie vragen?

Neem contact op met Roeline Rietveld of 

Joop Schmit via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.



ReinOUDt KaRsDORP
secretaris-generaal a.i. van het Ministerie Bestuur, Planning & Dienstverlening

CURAÇAO

curaçao heeft sinds 10-10-’10 de status 

van land verworven in het Koninkrijk der 

nederlanden. hierdoor heeft de overheid 

van curaçao zowel gemeentelijke als 

rijksoverheidstaken. De dienstverlening 

van de overheid is verdeeld over negen 

ministeries. De heer Karsdorp, secretaris-

generaal van het Ministerie Bestuur, 

Planning & Dienstverlening heeft eprom 

gevraagd om een hR strategie te ontwik-

kelen die de overheid ondersteunt bij de 

nieuwe koers. 

Nieuwe koers ondersteunt 
met een hR-strategie
De overheid zet koers op professionalise-

ring en een klantgerichte dienstverlening 

aan burgers. er is voor resultaatgericht 

werken gekozen als basis voor verande-

ringen in de overheidsorganisatie. De 

hR-strategie 2015 tot 2020 geeft richting 

aan de door te voeren veranderingen 

met een positief gedreven manier van 

veranderen en een zorgvuldig perso-

neelsbeleid. 

Focus op de betekenis 
voor burgers
Vanaf het begin van het project zijn 

alle belanghebbenden (de minister, de 

secretaris-generaal van ieder ministerie, 

professionals en vakbonden) betrokken 

in het proces van de ontwikkeling van de 

hR-strategie. eprom heeft samen met ons 

het toekomstbeeld van de overheid in 

kaart gebracht. De aanpak van eprom is 

gericht op de gewenste situatie en de 

betekenis van de overheid voor burgers. 

Pas nadat deze situatie helder beschreven 

was, werd de huidige situatie in kaart 

gebracht. 

tijdens workshops met hR-professionals 

is duidelijk geworden welke hR-instru-

menten worden ingezet en wat het effect 

is van deze instrumenten. 

Ook is er informatie opgehaald bij de 

ambtenaren die werkzaam zijn bij de 

overheid. Door middel van een mede-

werkersraadpleging hebben we meer 

inzicht gekregen in het werkplezier van 

ambtenaren. De raadpleging is zowel in 

het Nederlands als in het Papiaments 

uitgezet, zodat alle medewerkers de 

vragenlijst konden invullen. 

‘Meer prestaties met meer werkplezier.’

Meer weten over resultaatgericht werken bij 

de overheid? Neem contact op met Ingrid 

Koppers of Wout ten Have via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.

 

PeteR ZWanenBURg
Voorzitter centrale Ondernemingsraad

SPIE NEDERLAND 

‘Medezeggenschapstrainingen zijn vrijwel 

altijd bijeenkomsten die na enkele weken 

in de vergetelheid raken en in die zin dus 

zonde zijn van de inspanningen en het 

geld. eprom doet dat anders. De adviseurs 

helpen ons voor de lange termijn een 

scherpe visie neer te zetten waarmee wij 

daadwerkelijk eigen resultaten boeken. 

‘learning on the job’, zeg maar.’

sPie nederland (dochteronderneming 

van de internationale sPie groep) werkt 

met meer dan 3.300 medewerkers 

vanuit 20 vestigingen dagelijks aan het 

ontwerpen, bouwen en onderhouden 

van netwerksystemen, energie-installa-

ties, bruggen, sluizen, stuwen, industriële 

installaties en gebouwinstallaties. sPie 

nederland behoort tot de top 3 tech-

nische dienstverleners in Nederland en 

heeft de ambitie om verder te groeien. 

Mei 2013 heeft sPie nederland een groep 

medewerkers van KPN overgenomen en 

ondergebracht bij sPie ics (infrastructure 

services & Projects B.V.).

Eprom heeft de medezeggenschap 

begeleid bij het harmoniseren van de 

arbeidsvoorwaarden van deze mede-

werkers binnen ics en heeft daarnaast 

een introductie-training resultaatgericht 

werken verzorgd aan de ondernemings-

raad van sPie Building systems.

eigentijdse arbeidsvoor-
waarden
Resultaatgericht werken in de mede-

zeggenschap betekent: inventariseer 

de wensen van de medewerkers, laat 

die leidend zijn in het OR-werk en zet 

ze om in heldere resultaatafspraken. Bij 

sPie nederland is die focus op mede-

werkerswensen bovenaan de agenda 

van de medezeggenschap gezet. in het 

harmonisatie-traject van de arbeidsvoor-

waarden van sPie ics is sterk aange-

stuurd op het garanderen van individuele 

overgangsrechten. Medewerkers zijn er 

in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit 

gaan doordat er naast een collectieve 

regeling ook een vangnet is ingericht 

voor individuele afspraken. De medewer-

kers zijn voorafgaand aan de onderhan-

delingen geraadpleegd, daardoor kon de 

OR een representatieve inzet waarmaken 

en persoonlijke afspraken meenemen. 

na het bereiken van het slotakkoord zijn 

de medewerkers opnieuw geraadpleegd 

en is het traject afgerond. inmiddels zijn 

de eerste salarisstroken – na de harmo-

nisatie – aan de collega’s uitgereikt. er 

is een minimum aantal individuele be-

zwaren ingediend die in behandeling zijn 

genomen door een bezwarencommissie. 

Bij daadwerkelijk verlies aan arbeidsvoor-

waarden zal deze commissie de mede-

werker voor compensatie voordragen.

‘Medezeggenschap sPie nederland maakt 
verbinding met de medewerkers.’

Meer weten over resultaatgerichte 

medezeggenschap of resultaatgericht 

onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? 

Neem contact op met Marion van Geest 

via het volgende telefoonnummer: 

070 - 324 84 86.

De feiten 

De overheid van Curaçao heeft haar 

dienstverlening voor haar burgers, het 

bestuur en de interne dienstverlening 

opgeknipt in negen ministeries. het 

Ministerie Bestuur, Planning & Dienstver-

lening ondersteunt interne en externe 

klanten, waar de andere ministeries 

vooral extern gefocust zijn. 

curaçao heeft sinds 10-10-2010 de 

status van land binnen het Koninkrijk 

der nederlanden. hiermee is curaçao het 

grootste land binnen het Koninkrijk der 

nederlanden in het caribisch gebied. 

Curaçao in cijfers

• Ruim 150.000 inwoners

• 9 ministeries

•  Ruim 4.400 medewerkers bij de 

 gehele overheid

De taal

Op curaçao is Papiaments en nederlands 

de offi ciële voertaal. het overgrote deel 

van de bevolking spreekt Papiaments. 

in 2020 presteren de medewerkers van de overheid van curaçao beter en met meer werkplezier, waardoor de doelstellingen van de overheid als geheel behaald worden. 

BeOOgD 
RESULTAAT

De resultaatgerichte aanpak in de onder-

handelingen over arbeidsvoorwaarden 

is als volgt te typeren:

•  structureren van de werkwijze en 

 regie op de communicatie > focus op 

 resultaten, wegblijven van polarisatie 

 en ingewikkeldheden;

•  OR neemt actief verantwoordelijkheid 

voor arbeidsvoorwaarden;

•  actieve verbinding met de medewer-

kers gedurende het hele traject;

•  samenwerking met hR en werkgever in 

plaats van reageren op voorstellen;

•  Daar waar nodig verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden in gang zetten.

Medewerkers als klanten
De training aan de OR van sPie Buildings 

systems heeft de OR-leden een eerste 

oriëntatie op de belangrijkste kenmerken 

van resultaatgerichte medezeggenschap 

opgeleverd. De vers gekozen voorzitter 

en duo-secretarissen nemen bij het sa-

menstellen van hun jaarplan de volgende 

inzichten mee:

•  Medewerkers zijn de klanten van de OR;

•  Zet medewerkerswensen om in speer-

punten in een jaarplan;

•  Zet in op een zakelijke benadering door 

verbinding aan te gaan met de mede-

werkers en het bedrijf op resultaten die 

je met elkaar afspreekt.

eprom helpt ons voor de lange termijn een scherpe visie 

neer te zetten waarmee wij daadwerkelijk eigen resultaten 

boeken. 



Regie BiJ MeDeWeRKeRs 
leVeRt MeeR OP 
Dan Je Kan BeDenKen

Joop schmit

geeF Me WeRK Wat BiJ Me Past en 
iK hOeF nOOit MeeR te WeRKen

Yukkie van Kleef - Kwok

BOODschaPPen-
liJstJe:
- cOllega = Klant
- WeRKPleZieR
- VaKManschaP

Marion van geest

VaKManschaP is WaaRDeVOl

Bert Kerkhof

Judith Janssen 

als eR aFsPRaKen ZiJn, 
is eR ZelFstanDigheiD

Wout ten Have

BeteKenis VOOR Klanten 
is het MOOiste 
WaaR Je VOOR KUnt WeRKen

Weekstart. een aantal eprom-collega’s in gesprek over vakmanschap en resultaatgericht werken.



nORMan tRaMs 
Voorzitter van de OR van KPn netcO

KPN

Met welk probleem kwam de 
OR bij eprom uit?
‘We hadden zoveel adviesaanvragen te 

behandelen, dat konden we gewoonweg 

niet meer aan. Die gingen dan vervolgens 

op de plank. Zo bleven we achter de 

bestuurder aanlopen in plaats van zelf-

standig - op kompas – een eigen koers te 

kunnen varen.’

hoe zijn jullie in die eerste fase 
verder geholpen?
‘Met het inhuren van een organisatie 

adviseur van eprom werd ons probleem 

van twee kanten aangepakt. De advies-

aanvragen werden behandeld, vanuit een 

bedrijfskundige benadering en met oog 

voor wat belangrijk is voor het werkcom-

fort van de medewerkers. Deze adviseur 

kwam echt naast ons zitten, wekelijks. 

Daarmee kregen wij de broodnodige tijd 

om onze eigen rol te kunnen invullen. Zo 

kwamen we langzaam uit een verlam-

mende spagaat van enerzijds de praktijk 

van de bestuurder volgen en anderzijds 

de wens najagen om als OR zelf positie te 

kunnen innemen.

eprom hielp ons om als OR resultaat-

gericht te werk te gaan. We hebben nu 

ons eigen jaarplan en een jaarverslag, 

twee keer per jaar artikel 24-overleg en 

worden vroegtijdig betrokken in besluit-

vormingstrajecten. niet alleen winst voor 

ons, ook de bestuurder is blij met deze 

duidelijke positionering. hij weet nu waar 

we voor staan als OR en ervaart minder 

weerstand.’

Kan je deze aanpak in één zin 
typeren?
‘eprom heeft ons vakkundig uit de 

spagaat geholpen en in een rol ‘gezet’ 

die ertoe doet. hierdoor kan ik zeggen: 

‘De OR van netco is er voor alle mede-

werkers.’

‘Wij zijn uit die spagaat.’

 

alZiRa FeRnanDes 
hR-adviseur

ABN AMRO LEASE

Wie is ABN AMRO Lease?

aBn aMRO lease is een financiële dienst-

verlener die producten en diensten aan-

biedt op het gebied van financiering en 

leasing van bedrijfsmiddelen. aBn aMRO 

lease is zelfstandig onderdeel van aBn 

aMRO en is actief in nederland, België, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

aBn aMRO lease heeft 230 medewerkers 

en is gevestigd in Utrecht.

Met welk vraagstuk kwam 
jouw organisatie bij eprom uit?
‘in de periode 2006 tot 2007 gingen wij 

over van de Hay systematiek naar de 

Basys systematiek. Dit had invloed op 

zowel de functiebeschrijvingen als de 

functiewaarderingen. eprom heeft dit 

proces begeleid en uitgevoerd. in totaal 

zijn er 80 tot 90 functies beschreven en 

gewaardeerd’.

Kan je iets meer vertellen over 
die eerste fase? hoe zijn jullie 
verder geholpen?
‘in die tijd hadden wij een relatief nieuwe 

directie, inclusief HR, die de opdracht 

had om het functiehuis onder de loep 

te nemen. Wij wilden een functiehuis 

wat resultaatgericht was en waarbij de 

functiewaarderingen aansloten bij ons 

normgevoel. Vooral in het begin is er 

daarvoor intensief contact geweest met 

een team eprom adviseurs. Zowel het 

team van eprom als het team van aBn 

aMRO lease waren in die tijd vrij jong en 

de uitdaging lag in het goed managen 

van wederzijdse verwachtingen. Bij een 

aantal functies heeft dit geleid tot een 

goede discussie over de inhoud en het 

benodigde functieniveau binnen de 

organisatie’.

De relatie is na deze opdracht 
altijd goed gebleven. Zijn 
er nog andere hR projecten 
opgepakt?
‘nadat er een solide functiegebouw 

stond, groeide de behoefte om de 

functies nog resultaatgerichter (korter) 

te maken. Dat wil zeggen: (nog) meer 

focus op het vakmanschap en specifieke 

problematiek van de functie en minder 

focus op specifieke taakomschrijvingen. 

hierdoor zijn de functiebeschrijvingen 

nog concreter geworden. Zowel voor 

de functiehouders als de betreffende 

Meer weten over dit project? 

Neem contact op met Bert Kerkhof of 

Alzira Fernandes via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.

‘nog meer focus op vakmanschap.’

Zou je eprom met een gerust 
hart bij anderen aan het werk 
zetten?
‘sterker nog, dat is al gebeurd. eprom is 

inmiddels aan de slag in opdracht van 

onze directeur van netco. in dat project 

worden verantwoordelijkheden binnen 

de nieuwe organisatie helder gemaakt.’

De feiten

•  De OR van netco heeft in een jaar tijd 

alle achterstallige adviesaanvragen 

 verwerkt, een jaarplan op papier gezet 

 en een keuze gemaakt in de rol die hij 

 wil innemen: een professionele en 

 zichtbare OR die vanuit de belangen 

 van de medewerkers zijn werk doet.

•  De OR van KPn netco kent een 

 achterban van 2.300 medewerkers.

managers is de functiebeschrijving dui-

delijk, snel te lezen en is de samenhang 

met andere functies goed te zien. Deze 

‘tweede slag’ hebben we geleidelijk met 

eprom doorgevoerd waarbij we commu-

niceren met een goed aanspreekpunt 

binnen eprom’.

Kan je in één zin of met een 
pakkende quote aangeven 
wat in deze aanpak als typisch 
eprom valt te omschrijven?
‘Professioneel, vasthoudend en een 

snelle levering waar je van op aan kunt’.

Zou je eprom aanbevelen bij 
anderen? Zo ja, waarom en bij 
wie bijvoorbeeld?
‘Ja, ik zou de adviseurs bij eprom zeker 

aanbevelen bij andere bedrijven. De 

lijnen bij eprom zijn kort waardoor je 

lekker snel kunt schakelen. Binnen de 

systematiek van functiebeschrijven en 

functiewaarderen wordt goed mee-

gedacht over een passende functie-

inhoud en functienormering’.

Zowel voor de 

functiehouders als de 

betreffende managers is de 

functiebeschrijving duidelijk, 

snel te lezen en is de samen-

hang met andere functies 

goed te zien. 

We bleven we achter de bestuurder aanlopen in plaats van zelfstandig – op kompas – 

een eigen koers te kunnen varen.

Met oog voor wat belangrijk is voor het werkcomfort van de medewerkers, heeft 

eprom ons geholpen een eigen positie in te kunnen nemen.

Meer weten over dit project? 

Neem contact op met Yukkie Kwok of 

Norman Trams via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.



 

De feiten 

Veiligheidsregio haaglanden (VRh) staat 

24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar 

voor veiligheid en zorg in de regio op het 

gebied van brandweer, rampenbestrij-

ding, crisisbeheersing en geneeskundige 

hulpverlening.

het verzorgingsgebied van de VRh is 

met ruim 1 miljoen inwoners één van 

de meest dichtbevolkte gebieden van 

nederland. het bestuurlijk (regerings)

centrum van Nederland en Den Haag als 

prominente internationale stad, maken 

de regio haaglanden tot een complexe 

en één van de meest risicovolle veilig-

heidsregio’s van nederland. 

VRH in cijfers

•  Meer dan 40.000 ha verzorgingsgebied

•  Ruim 1 miljoen inwoners

•  24 kazernes

•  Ruim 800 medewerkers

‘Resultaatgericht werken: aandacht voor de 
klant en het vakmanschap van medewerkers.’

Meer weten over resultaatgericht werken 

bij de Veiligheidsregio’s? 

Neem contact op met Judith Janssen 

of Ingrid Koppers via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.

WiM Van esch
Directeur Bedrijfsvoering

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

adviseurs) zich. Dit leverde een waar-

devol inzicht op: soms werkt het beter 

om meer organisch maatwerk te leveren.

clusterhoofd lucien groenewegen 

bevestigt dit beeld: het resultaatge-

richt werken is nu ook actueel voor de 

brandweerzorg. clusterhoofden maken 

afspraken met Teamhoofden over output 

die de prestaties en bestuurbaarheid 

van de VRh nog meer verbetert. Project-

leider Rob Barendse (hoofd Facilitaire 

Zaken): ‘het is gewoon een goed systeem 

om los te komen van de dagelijkse be-

slommeringen. het maken en volgen van 

resultaatafspraken helpt je om samen 

het jaarplan te realiseren’. 

Implementatiegebied

Resultaatgericht werken is ingevoerd bij:

•  Brandweerzorg, Meldkamer ambulance-

 zorg (MKa) en Bedrijfsvoering;

•  350 beroepsmedewerkers (inclusief 

leidinggevenden);

•  50 operationeel leidinggevenden.

vanuit Bedrijfsvoering de organisatie 

in de breedte te ondersteunen op het 

gebied van resultaatgericht werken.

heldere verantwoordelijkheden zijn een 

voorwaarde voor resultaatgericht werken. 

Uit de hR21-functiebeschrijvingen van 

de Veiligheidsregio haaglanden heeft 

eprom korte resultaatbeschrijvingen ge-

destilleerd en gebundeld in een Produc-

tenboek. Resultaatbeschrijvingen zijn op-

sommingen van producten en diensten 

per functie en geven enerzijds ruimte 

aan medewerkers om eigen oplossingen 

te bedenken en vormen anderzijds een 

begrenzing van verantwoordelijkheid.

Training aan leidinggevenden 
en medewerkers
Resultaatgericht werken is een weder-

zijdse verantwoordelijkheid van de 

leidinggevende en de medewerker. De 

medewerker is verantwoordelijk voor het 

voortbrengen van eigen resultaten en 

het ontwikkelen van het vakmanschap 

en neemt dan ook het initiatief voor het 

maken van afspraken. leidinggevenden 

delegeren een verantwoordelijkheid 

waarbinnen de medewerker zelf resul-

taten kan leveren en stimuleren het 

gebruik van vakmanschap. hiervoor moet 

de leidinggevende risico’s durven nemen 

om de medewerker eigen resultaten te 

laten maken. in de training is aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van een 

resultaatgerichte managementstijl, de 

gesprekscyclus voor het maken van resul-

taatafspraken en het jaarplan. 

De resultaatgerichte 
gesprekscyclus
Resultaatgericht werken wordt gestruc-

tureerd in een jaarlijkse gesprekscyclus 

van vier stappen: plannen, afspraken, 

uitvoering en waardering. in deze cyclus 

wordt gewerkt met resultaatgerichte 

afspraken als objectief middel voor het 

stimuleren van eigen initiatief, het zicht-

baar maken van voortgangsresultaten en 

het vaststellen van resultaten. 

Veel medewerkers bleken al heel 

resultaatgericht te werken, met name in 

de operationele dienst tijdens inzetten. 

hiernaast zijn medewerkers aan de slag 

gegaan om meer meetbare resultaat-

afspraken te maken. een groep ambassa-

deurs hield de vinger aan de pols als het 

gaat om kritische geluiden en verbeter-

punten. 

Sommige leidinggevenden hadden 

moeite om in hun gesprekken met 

medewerkers te focussen op prestaties 

en voortgang. gaandeweg de implemen-

tatie is in overleg met het projectteam 

de projectdoelstelling aangepast op 

haalbaarheid. ‘achteraf bleek dat we als 

projectteam daardoor ook minder zicht 

kregen op de projectvoortgang’ herinnert 

Judith Janssen (eprom organisatie 

aanleiding voor resultaat-
gericht werken
in 2013 startte de Veiligheidsregio 

haaglanden met de verbouwing van hun 

pand aan de Dedemsvaartweg in Den 

haag.  ‘Die verbouwing was min of meer 

de aanleiding voor ons om in de zomer 

van 2013 contact op te nemen met 

eprom’, vertelt Wim van esch. ‘het nieuwe 

Werken werd ingevoerd en we zochten 

begeleiding bij het sturen op afstand 

en de zichtbaarheid van medewerkers 

door resultaten’. Resultaatgericht werken 

maakt medewerkers ‘los’ van leidingge-

venden en verbindt hen aan hun interne 

of externe klanten, zodat medewerkers 

meer zelfstandig hun eigen vakmanschap 

inzetten en direct werkplezier ervaren. 

inmiddels zijn we twee jaar verder en 

blikken we samen terug.

nog in datzelfde jaar is er een traject 

gestart om te bereiken dat alle directie-

leden bij Brandweer haaglanden een 

actieve en zichtbare voortrekkersrol 

vervullen in het resultaatgericht werken. 

Het centraal stellen van vakmanschap 

spreekt de directieleden aan.

 

tijdens informatiebijeenkomsten 

begin 2014 liet de directie aan zo’n 300 

medewerkers en 100 leidinggevenden 

commitment zien: de hR-instrumenten 

zijn geen doel op zich, maar versterken 

samen de resultaatgerichte cultuur die 

noodzakelijk is om het nieuwe Werken 

succesvol te maken. na deze bijeenkom-

sten zijn alle hR-adviseurs getraind om 

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken is een stijl van werken waarbij de 

aandacht wordt gericht op het vergroten van het vakman-

schap door het leveren van resultaten met eigen oplossingen. 

De resultaten hiervan hebben betekenis voor zowel de 

organisatie als de medewerker.

Resultaatbeschrijvingen geven enerzijds ruimte aan 

medewerkers om eigen oplossingen te bedenken en vormen 

anderzijds een begrenzing van verantwoordelijkheid.



nicOle PieteRs
Manager P&O 

VAN DUIJNEN GROEP

De feiten

•  De missie van nicole: de bedrijfsvoering 

zo goed mogelijk ondersteunen op 

hR-gebied.

•  Dat gaat van breed en abstract – 

beleidsplannen opstellen op direc-

tieniveau – tot aan smal en ‘gewoon 

menselijk’ – medewerkers die binnen-

lopen met een vraag over hun verzuim-

registratie.

•  De Van Duijnen groep heeft 120 

medewerkers en bestaat uit twee BV’s; 

van Duijnen Koffi e BV en Van Duijnen 

horeca service BV. Van Duijnen Koffi e 

BV levert totaaloplossingen voor de 

(warme)drankenvoorziening in het 

MKB-segment. 

  Dit alles onder de slogan: ‘nederland 

werkt lekker op Van Duijnen koffi e’ 

•  Van Duijnen horeca service BV is 

 de grootste zelfstandige technische

  service verlener voor de drankver-

 strekkende horeca in Nederland 

 (www.vanduijnen.nl).

Met welk probleem kwam van 
Duijnen bij eprom uit?
‘Onze organisatie wilde een salarisbench-

mark uit laten voeren. Veel van onze 

medewerkers zaten aan het plafond 

van hun salarisschaal en konden zo 

niet meer groeien in salaris. We hadden 

sterke behoefte aan deskundig advies: 

is onze beloning en ons loonhuis nog 

voldoende marktconform? We kwamen 

in eerste instantie bij eprom uit omdat 

zij bekend zijn met ons functiewaarde-

ringssysteem.’

hoe zijn jullie verder 
geholpen?
‘Door de salarisbenchmark is duidelijk 

geworden dat onze salarissen markt-

conform zijn, maar onze salarisschalen 

niet meer aansloten. Dit hebben we 

aangepast, waardoor er voor de meeste 

medewerkers weer ruimte is binnen de 

salarisschaal om te groeien. Daarnaast 

is doorgroeiperspectief ontstaan voor 

onze medewerkers nu we een nieuwe 

salaristabel hebben van 15 schalen in 

plaats van 10. Dit geldt met name voor 

onze service technici. een mooie gelijk-

schakeling op de loonontwikkelingen in 

de markt.’

hoe zou je de werkwijze willen 
typeren?
‘Jullie adviseur geeft net dat beetje extra, 

ze wil echt helpen. Buiten de afspraak om 

denkt ze als vanzelf met je mee, vanuit 

het totale organisatie-plaatje. Dat heeft 

belangrijke toegevoegde waarde gehad 

‘Jullie adviseur geeft net dat beetje extra, ze wil echt helpen.’

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Loes de Cock 

of Nicole Pieters via het volgende 

telefoonnummer: 070 - 324 84 86.

Eprom heeft op het vakgebied  beloning in de MKB-branche specifi eke expertise in huis en snapt de cultuur die op de werkvloer leeft.

voor het hR-ontwikkelingsproces waar 

van Duijnen op dat moment middenin 

zat.’

Waar zou deze belonings-
expertise naar jouw idee nog 
meer kunnen werken?
‘Bij alle bedrijven met beloningsvraag-

stukken in de MKB-branche. eprom heeft 

op dat gebied specifi eke expertise in 

huis en snapt de cultuur die op de werk-

vloer leeft.‘



eprom organisatie adviseurs, Willem Witsenplein 2, 2596 BK Den haag

t 070 - 324 84 86, info@eprom.nl, www.eprom.nl


