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Soms kom je op een post
terecht die je helemaal zelf
moet uitvinden. Mij over-

kwam het toen ik 29 was. Als
staffunctionaris toen ik werd
gevraagd als hoofd personeel &
organisatie. Ik had mijn stinken-
de best gedaan, behoorde tot de
modernen en vond het vanzelf-
sprekend dat ik eens een beste
stap ging maken.

Al snel bleek dat ik geen ik
idee had waar ik ‘ja’ tegen had
gezegd. Dat de afdeling 25 man
telde, wist ik, dat onze beslissin-
gen impact hadden op 2500
man, ook. Maar van de voorge-
schiedenis, de conditie van de
mensen, had ik geen benul.

De organisatie had net een
gigantische afslanking achter de
rug. Iedereen was bekaf, nie-
mand zat te wachten op nieuw
managementgeweld. De jongste
medewerker was zo oud als mijn
vader. Acht van mijn voorgan-
gers bleken op dramatische
wijze mislukt.

Weloverwogen zou ik aan de
slag, althans dat was mijn voor-
nemen. In mum van tijd zat ik
tot over mijn oren in de prakti-
sche problemen. De secretaris
die mij tot steun zou zijn, biecht-
te beschroomd op dat zijn type-
vaardigheid werd beperkt door
dikke vingers. Voortvarend
tackelden we dit probleem door
vanuit een ander bedrijfsonder-
deel een secretaresse in te vlie-
gen. Van 56 jaar, dus zeer erva-
ren. Een alleskunner? Die verras-
senderwijs alleen de kunst van
het typen nauwelijks machtig
was; wel heel lief en zorgzaam.
Het werden dolle weken.

Aan mijn eigenlijke opdracht
‘moderniseer de boel’ kwam ik
niet toe. Eerlijk gezegd wist ook
niemand wat daarmee bedoeld

werd. Ik niet, maar de opdracht-
gever ook niet. Die had alleen
ervaring met saneren, niet met
opbouwen.

Na een paar weken kwam een
van de oudste medewerkers op
me af. ,,We merken dat het je
eerste keer is’’, zei hij. ,,Al je
voorgangers zijn mislukt. We
hebben besloten deze keer niet
te klieren, we gaan je helpen.’’

Ik werd beloond voor die
eerste weken, waarin ik goed had
geluisterd en hun realiteit had
begrepen, glashelder was ge-
weest over wat ik zag en wat ik
voelde, vertrouwen had ge-
schonken, mijn ego opzij had
gezet.

Dat ben ik blijven doen. Het
kost me geen moeite en het
werkt: wees volstrekt transpa-
rant over je intenties. Geef ver-
trouwen. Veel moeilijker is het
in essentie niet.

Binnen veertien maanden
hadden we er een swingende
tent van gemaakt. Mét al die
oudjes. Ik heb niemand opgege-
ven. Dat hoefde ook niet. Hun
werk- en levenservaring kwa-
men prima van pas als funda-
ment voor een meer innovatieve
vorm van HRM bedrijven. Meer
begrijpend en minder top-down.

Ons cliënt-systeem, concern-
en divisiedirecties, gingen er
prettig verbaasd in mee. Een
vernieuwde HRM dienstverle-
ning inclusief strategische im-
pact was geboren. Niet alleen
gebaseerd op visie, maar zeker
ook op verstand van mensenza-
ken!
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