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We leven in turbulente tijden…





Een strategisch HRM plan met realisatiekracht

e = k x i

impact – effect –

toegevoegde waarde

HRM

resultaat – realiseren –
DOEN – acceptatie –
absorptie – adoptie -
eigenaarschap



Een kwalitatief en effectief strategisch HRM plan



…. mét implementatiekracht

Artikel Anna Bos en David Guest



Programma: aan de slag met E = K x I

 4 Bouwstenen voor de kwaliteit van strategisch HRM-beleid

- De 4 fit’s 

- Ambitie en strategie van de organisatie is vertrekpunt

- Focus, doel en middel

- Niveau’s

 4 Bouwstenen voor implementatiekracht

- Why & what’s in it for me?

- Co-creatie, eigenaarschap

- Implementatieplan & kracht

- Doen, bijsturen en doorpakken

 En vergeet de vorm niet…

k
i



Moon: sturen in vooruitgang

Ontwerpers, procesbegeleiders en trainers in het toekomstbestendig maken van organisaties

 Experts in het succesvol op weg helpen van organisaties om SPP, wendbaarheid en 

toekomstgericht ontwikkelen te agenderen, implementeren en borgen in 

organisaties

 Bij meer dan 250 opdrachtgevers

 Maatwerk in de manier waarop: begeleiden van trajecten, train-de-trainers en/of 

coach achter de schermen

 Typisch Moon: praktisch, concreet, sprankelend, dialoog, vooruit, kennis delen, 

innovatief 
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Strategisch =

 Verbinding met doelstellingen organisatie

 Waarde toevoegen 

 Vanuit de bedoeling

 VOOR-uit kijken = toekomstgericht

 Systemische blik – de samenhang der 

dingen



Vier fits sHRM

 1. Environmental fit: klopt de organisatiestrategie en HR-strategie met de omgeving? 

 2. Verticale fit: is de HR strategie (en de uitvoering daarvan!) scherp in lijn met de 

organisatiestrategie? 

 3. Horizontale fit: is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar afgestemd, 

effectief en congruent? 

 4. Organisatiefit: sluit HR naadloos aan bij de gewenste inrichting, cultuur en andere 

processen in de organisatie?  



Unieke propositie van HRM voor uw organisatie

 Kloppen de 4 fits van uw HR-strategie (de verticale, horizontale, organisatie- en 

environmental fit) voor het behalen van organisatiesucces?

 Hoe ziet de toegevoegde waarde van HRM er uit voor uw organisatie, gebaseerd op 

deze 4 fits? 



Vier fits sHRM

 1. Environmental fit: klopt de organisatiestrategie en HR-strategie met de omgeving? 

 2. Verticale fit: is de HR strategie (en de uitvoering daarvan!) scherp in lijn met de 

organisatiestrategie? 

 3. Horizontale fit: is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar afgestemd, 

effectief en congruent? 

 4. Organisatiefit: sluit HR naadloos aan bij de gewenste inrichting, cultuur en andere 

processen in de organisatie?  



Product

Markt

Technologie

dimensie

Bestuurlijk 

Organisatorische

dimensie

▪ cultuur

▪ leiderschap

▪ processen

▪ structuur

▪ sterke-zwakke eenheden

▪ personeelsbestand

▪ leercultuur

▪ effectiviteit

▪ efficiency

▪ flexibiliteit

▪ kwaliteit

▪ innovativiteit

▪ snelheid

▪ integriteit 

▪ legitimiteit

▪ maatschappelijke 

leefregels

▪ wettelijke kaders

▪ normen en waarden

Strategische 

speelruimte

Sociaal

cultureel 

juridische

dimensie

1. Environmental fit:

Krachtenveld

HRM and Performance Contextually Based Human Resource Theory 
Paauwe (2004, 2017)

HR strategie 

& uitkomsten

Denkvraag: welke dimensie is het 

meest bepalend voor uw organisatie?



Product 

markt 

technologie

Bestuurlijk 

organisatorisch

Sociaal

cultureel 

juridisch

 Hoe willen we ons positioneren in de markt? 

Wat vinden onze klanten belangrijk? Kwaliteit, snelheid, 

maatwerk, innovatief vermogen, prijs, flexibiliteit, 

exclusiviteit, service, of nog iets anders…? Welke 

mogelijke verschuivingen zie je daar op korte termijn 

en lange termijn gezien externe ontwikkelingen? 

Waarvoor komen klanten bij ons (en niet bij onze 

concurrenten)? Waarvoor blijven ze (terug)komen?

Of willen we nieuwe klantsegmenten aanboren? Wat 

zoeken deze klanten? 

Welke technologie is beschikbaar om het werk sneller, 

slimmer of beter te doen? Of wendbaarder te worden? 

Benutten we deze kansen? Waarom wel of niet? 



Product 

markt 

technologie

Bestuurlijk 

organisatorisch

Sociaal

cultureel 

juridisch

Wat kenmerkt onze organisatie qua cultuur, structuur/ 

inrichting, processen, leiderschap, personeelsbestand 

etc.?

Wat is onze kracht, wat willen we graag behouden in 

onze huidige organisatieconstellatie?

Wat moet er anders in de organisatieconstellatie van 

de toekomst? Hoe ziet dat er over 3 jaar uit? Welke 

stappen kunnen we zetten op weg hiernaar toe?



Product 

markt 

technologie

Bestuurlijk 

organisatorisch

Sociaal

cultureel 

juridisch

Welke wettelijke kaders, milieu- of 

veiligheidsvoorschriften gelden voor ons? Handelen we 

ernaar?

Welke principes vinden we leidend op het gebied van 

een rechtvaardige, integere, inclusieve en sociaal 

maatschappelijk verantwoorde organisatie?

 Staan we op een goede manier in verbinding met 

onze omgeving? Leveren we een bijdrage? 

Gaan we rechtvaardig om met onze medewerkers, 

klanten, samenwerkingsrelaties en stakeholders? 

Werken we fair en duurzaam? 



Product

Markt

Technologie

dimensie

Bestuurlijk 

Organisatorische

dimensie

▪ cultuur

▪ leiderschap

▪ processen

▪ structuur

▪ sterke-zwakke eenheden

▪ personeelsbestand

▪ leercultuur

▪ effectiviteit

▪ efficiency

▪ flexibiliteit

▪ kwaliteit

▪ innovativiteit

▪ snelheid

▪ integriteit 

▪ legitimiteit

▪ maatschappelijke 

leefregels

▪ wettelijke kaders

▪ normen en waarden

Strategische 

speelruimte

Sociaal

cultureel 

juridische

dimensieHRM and Performance Contextually Based Human Resource Theory 
Paauwe (2004, 2017)

HR strategie 

& uitkomsten

• Welke dimensie is het meest 

bepalend voor uw organisatie?

• En wat betekent dit voor uw HR-

strategie?



Ambitie en impact analyse

Hoe doen we dat?

 We gaan in subgroepen van 4 
personen uit elkaar.

 Deel kort met elkaar de meest 
bepalende dimensie voor ieders 
organisatie en bevraag elkaar op de 
impact hiervan op de HR-strategie

 Vraag door en inspireer elkaar!

 Vragen in subgroepen? Zet je vraag 
in de CHAT!

15  minuten

Werkblad 1



Vier fits sHRM

 1. Environmental fit: klopt de organisatiestrategie en HR-strategie met de omgeving? 

 2. Verticale fit: is de HR strategie (en de uitvoering daarvan!) scherp in lijn met de 

organisatiestrategie? 

 3. Horizontale fit: is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar afgestemd, 

effectief en congruent? 

 4. Organisatiefit: sluit HR naadloos aan bij de gewenste inrichting, cultuur en andere 

processen in de organisatie?  



2 Verticale fit: organisatiestrategie is de basis



NU Over 3 jaar

Kijkend naar de missie/visie van de 

organisatie, wat is de ambitie de 

komende 3 jaar?

in een notendop. En hoe komen we daar?

A B

Ambitie: 

onze uitdaging, 

ons bestaansrecht,  

wat willen we bereiken? 

wat zijn onze uitdagende doelen? 

Ambitie en strategie



2 Verticale fit: organisatiestrategie is de basis

 Stap 1: Schets de ambitie en strategie 

van uw organisatie in steekwoorden in 

het midden van de wolk (3 minuten). 

NB: niet de HR-strategie, maar de 

organisatiestrategie gericht op het 

primaire werk

 Stap 2: Noteer de belangrijkste 

impact op de thema’s erom heen (7 

minuten): wat zijn gezien de ambitie 

de belangrijkste verschuivingen de 

komende 3 jaar?

Hier gaan we zo mee werken

Terugkijkend naar de krachtenveld-analyse: benut uw organisatie de volle speelruimte? 

Of is er nog ruimte te winnen?



Organisatiedoelen

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………



wendbaarheid
voldoende en goed 

personeel: instroom

zorgvuldig afscheid 

nemen
eigenaarschap

toekomstgericht 

ontwikkelen

slim organiseren
werkplezier

motivatie
sturen op resultaat

arbeidsmarktwaarde 

mw’s op peil
vitaliteit

zelfbewustzijn HR-doelen
brede

inzetbaarheid

kennis en kunde up to

date

zien en inzetten 

kwaliteiten
sturen op gedrag

stimulerend 

leiderschap

arbeids

productiviteit

autonomie
fris blijven in werk, 

beweging

meebewegen en 

meegroeien functie

duurzame 

inzetbaarheid
zingeving



HR(M) doelen

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………



Organisatiedoelen HR doelen

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

Noteer de organisatiedoelen en HRM doelen op de handout (5 min)

Checkvraag verticale fit: goede fit tussen organisatiedoelen en HR-doelen?



Organisatiedoelen en HR-doelen

Hoe doen we dat?

 We gaan in subgroepen van 3
personen uit elkaar.

 Ieder deelt kort de 
organisatiedoelen en HR-doelen

 Check verticale fit en congruentie 
organisatiedoelen en HR-doelen

 Scherp met elkaar aan

 Vragen in subgroepen? Zet je vraag 
in de CHAT!

15  minuten

Werkblad 1



Focus

 Denkend vanuit de organisatiedoelen of vanuit de positie van de 

bestuurder van uw organisatie…

 Wat zijn de 3 meest urgente en essentiële HR-doelen voor de 

komende 3 jaar?! 



Why, what & how
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WHY?
WHAT? HOW



5 why’s

https://www.youtube.com/watch?v=N7cR2gArCFE



HR-interventies (1)



HR-interventies (2)



Welke HR interventies bij HR-doelen? 

 We nemen één cruciaal HR-doel als voorbeeld 

(bijvoorbeeld wendbaarheid, duurzame 

inzetbaarheid, goed personeel aantrekken en 

behouden)

 Bedenk voor jezelf welke interventies helpen om dit 

te realiseren

 Laten we met elkaar tenminste 50 HR-interventies 

ophalen om het HR-doel te bereiken

 Zet je ideeën in de CHAT

 Lees mee, laat je inspireren!



HR doel: wendbaarder worden

Interventies

…

Interventies



https://www.youtube.com/watch?v=ncSW3adJSsU

Checkvraag horizontale fit: is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar 

afgestemd, effectief en congruent? 



Strategisch HRM plan, op welk niveau? 

 Organisatie

 Divisie

 Afdeling

 Team

 Medewerker



▪ ……..
▪ ……..
▪ …….. 
▪ ……..
▪ ……..
▪ …….. 

Ambitie

✓ ……………………………
✓ ……………………………
✓ ……………………………

Kracht

1. ……………………………………………………………………….….
2. …………………………………………………………………………..
3. ………..…………………………………………………………………

Speerpunten

GAP kwalitatief GAP kwantitatief

▪ ……..
▪ ……..
▪ …….. 
▪ ……..
▪ ……..
▪ …….. 

✓ ……………………………….
✓ ……………………………….
✓ ……………………………….

Benodigde cruciale 

kwaliteiten

✓ ……………………………….
✓ ……………………………….
✓ ……………………………….

Organisatie, afdeling of team:………..



Vier fits sHRM

 Environmental fit: klopt de HR-strategie met de omgeving? 

 Verticale fit:  is de HR strategie (en de uitvoering daarvan!) scherp in lijn met de 

organisatiestrategie? 

 Horizontale fit: is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar afgestemd en 

congruent? 

 Organisatiefit: sluit HR naadloos aan bij de benodigde inrichting, de cultuur en 

andere processen in de organisatie?  



Programma: aan de slag met E = K x I

 4 Bouwstenen voor de kwaliteit van strategisch HRM-beleid

- Ambitie en strategie van de organisatie is vertrekpunt

- De 4 fit’s 

- Focus, doel en middel

- Niveau’s

 4 Bouwstenen voor implementatiekracht

- Why & what’s in it for me?

- Co-creatie, eigenaarschap

- Implementatieplan & kracht

- Doen, bijsturen en doorpakken

 En vergeet de vorm niet…

k
i



Van de k naar de i…

e = k x i

impact – effect –
toegevoegde waarde

HRM resultaat – realiseren –
DOEN – acceptatie –
absorptie – adoptie -
eigenaarschap

Vraag: 

Als u een rapportcijfer zou geven voor de implementatiekracht van HR-trajecten in uw 

organisatie: welk cijfer geeft u (van een 0 tot een 10)?

Wat maakt dat het nog geen 9 of een 10 is? Zet in de CHAT

Is het wel een 9 of een 10? Zet het zeker in de CHAT!!



Programma: aan de slag met E = K x I

 4 Bouwstenen voor de kwaliteit van strategisch HRM-beleid

- Ambitie en strategie van de organisatie is vertrekpunt

- De 4 fit’s 

- Focus, doel en middel

- Niveaus

 4 Bouwstenen voor implementatiekracht

- Why & what’s in it for me?

- Co-creatie, eigenaarschap

- Implementatieplan & kracht

- Doen, bijsturen en doorpakken

 En vergeet de vorm niet…

k
i



strategisch 

HRM-plan





Why & what’s in it for me?

Vanuit het perspectief van de ander en de organisatie! 

 Pak een willekeurige bladzijde uit uw strategisch HR-plan (of dat van uw collega)

 Kies een bril. Lees uw strategisch HRM-plan door de ogen van uw:

• bestuurder

• manager

• OR

• medewerkers

• andere stakeholders 

 Wordt helder wat het hen oplevert? Hoe kan het scherper?

NB: 3 minuten



Voorbereiding:

Artikel Anna Bos en David Guest

Welke vragen zijn er?
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Vier stappen van implementatie



Voorbeeld SPP en vier stappen van implementatie



Vier stappen van implementatie

Denkvraag:

 Wat doen we al? 

 Op welk vlak is er nog 

winst te behalen?



 Bij welke stappen is in uw 

organisatie de meeste winst te 

behalen?

 Welke kansen ziet u voor de 

‘next step’?

 Welke concrete acties gaat u 

ondernemen?

Opdracht: realisatiekracht



Organisatiedoelen en HR-doelen

Hoe doen we dat?

 We gaan in subgroepen van 3 
personen uit elkaar.

 Bespreek in welke fase en op welke 
wijze u kunt zorgen voor meer 
implementatiekracht van uw HR-
strategie. 

 Denk met elkaar mee, inspireer 
elkaar

 Vragen in subgroepen? Zet uw vraag 
in de CHAT!

15  minuten



Dialoog en co-creatie

 Wijsheid van de eigenaren (zit niet tussen de oren, maar tussen de 

neuzen!)

 Stimuleren van gezamenlijkheid in besluitvorming

 Uitnodigen tot reflectie, verbinding, betrokkenheid (en draagvlak) 

eigenaarschap



HR
management

co-creatie



Co-creatie en eigenaarschap



Aanpak sHRM - een aantal overdenkingen

Aanpakken zijn dienend aan het doel en worden bepaald door 

doel, vraag, ambitie, context, doelgroep

 WHY – de bedoeling

 WAT en HOE

 Wie zijn eigenaar van wat?

 Hoe zijn eigenaren betrokken?

 Hoe concreet is het? Van abstract naar 

concreet – DOEN – experimenteren –

reflecteren – doorpakken - borgen



Programma: aan de slag met E = K x I

 4 Bouwstenen voor de kwaliteit van strategisch HRM-beleid

- Ambitie en strategie van de organisatie is vertrekpunt

- De 4 fit’s 

- Focus, doel en middel

- Niveaus

 4 Bouwstenen voor implementatiekracht

- Why & what’s in it for me?

- Co-creatie, eigenaarschap

- Implementatieplan & kracht

- Doen, bijsturen en doorpakken

 En vergeet de vorm niet…

k
i



Impact genereren met de vorm van uw strategisch 

HRM-plan

Welke vorm heeft uw 

HRM-plan? 



Impact met de vorm van uw strategisch HRM-plan 

Welke vorm past 

in uw organisatie

Tekening
strip

Filmpje, vlogs

app Infographic, 
visual

dashbord

Notitie
rapport 

mindmap

powerpoint
prezi

https://www.youtube.com/watch?v=H0fqPx8HXRk&t=12s



Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? 

Publicaties, boeken, filmpjes & artikelen op moon-hrm.nl
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Wrap up & next step

In hoeverre is de HR-strategie van uw organisatie (vervat in het HRM - plan)

1. Goed afgestemd op de omgeving

2. Goed afgestemd op de organisatie strategie

3. Congruent (de HR-interventies versterken elkaar)

4. Gefocust: de prioriteiten zijn helder en behapbaar

5. In co-creatie tot stand gekomen (HR en management)

6. Goed uitgevoerd in de organisatie

7. Effectief: het levert de gewenste effecten op

8. Aansprekend in vorm

Slotvraag: op welk van deze 8 punten is de meeste winst te halen in uw organisatie?

Zet in de CHAT! 



info@moonen-hrm.nl

moonen-hrm.nl

Hartelijk dank voor uw aandacht en inbreng!

Drs. Hanneke Moonen
06-54683995 Presentatie titel


