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Klaar voor
permanente

verandering?
De buitenwereld

verandert steeds sneller en

organisaties die willen overleven, moeten zich
daarop inrichten. De spelregels moeten veranderen. Veel bedrijven zijn ingericht op een stabiele,
voorspelbare

omgeving en continue groei. Maar

die groei is niet langer vanzelfsprekend

en ver-

andering is de enige constante factor. Organisaties moeten leren meebewegen.
Kijk naar de stap die Capgemini wil zetten met
demotiebeleid.

De salarisgroei die in Nederland

Zo'n organisatie stelt ook andere eisen aan een

gangbaar is, dateert uit laatste decennia van de

HR-afdeling. Die gaat zich vooral richten op

vorige eeuw. Medewerkers die als supertalent

de mensen die direct verbonden

werden binnen gehaald, zitten na twintig jaar

strategische

trouwe dienst niet meer vanzelfsprekend

die plekken mogen er geen dag vacatures

op de

zijn met het

doel van de onderneming.

Voor

juiste plek. Daarom is het helemaal niet gek om

onvervuld zijn en medewerkers

je salaris afhankelijk te maken van jouw bijdrage

aan het primair proces moeten zoveel mogelijk

aan het uiteindelijke

in de watten worden gelegd. Denk hierbij aan

product.

Het draait immers

niet om behoud van verworven,

achterhaalde

rechten.

die bijdragen

hogere beloning dan de 'overhead', intensieve
opleiding

en loopbaancoaching.

Dat betekent

ook dat veel rollen op stafafdelingen

flexibel

Strategisch doel

kunnen worden ingezet. De communicatie-

Organisaties moeten zo worden ingericht

manager kan een ZZP-er zijn, een verpleeg-

dat ze hun strategie snel kunnen veranderen.

kundige in het ziekenhuis niet. Mensen die écht

Ook al vergt dat veel flexibiliteit

van zowel het

belangrijk voor je zijn, moet je zien te binden.

bedrijf als van de medewerkers.

In de 'nieuwe

organisatie'

zie ik niet langer vaste functies.

Medewerkers worden ingezet op projecten en

En daarmee worden strategische
over de arbeidsmarkt

voorspellingen

steeds belangrijker.

Als HR voorziet dat er op termijn een gebrek

hebben daar een rol. Die kan bij ieder project

is aan vakmensen, moet de strategie bijtijds

verschillen. Soms ben je leidinggevende;

worden aangepast.

zit je in de uitvoering.

soms

Wil je mee veranderen,

dan is het zaak je kennis op peil te houden en

Transparant

prettig samen te werken in je team. Zo heb je

Ook de beoordeling

zelf je ontwikkeling

anders als je regelmatig van rol verandert en

in de hand.

van medewerkers wordt

het bedrijf - bij wijze van spreken - ieder
kwartaal z'n strategie en bonusdoelen aanpast.
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Een transparant salarissysteem speelt daarin een
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belangrijke rol. Natuurlijk is dat een enorme steen
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instrumenten, methodieken en den
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maar waarom zou je niet

mogen weten wat een collega verdient? Medio
vorige eeuw was het huidige systeem prima
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verdedigbaar, maar dat is niet langer het geval.
Straks krijg je een basissalaris dat zestig procent

:1'

tTITU:=InIJn,_

in de polderlandvijver,
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van je totale inkomsten omvat. De overige
veertig procent is afhankelijk van je rol en
bijdrage aan het strategisch doel. Natuurlij:
moet zo'n verandering zorgvuldig
gevoe"'d. =-'1 daar Iiçt-: een go:':e ...f:':C2Ç
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