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De lege vijver: nog meer hengels erin gooien?
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Voor….

3www.hracademy.nl



Na… zelfde werk/denkniveau, wél: trainen in vak
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• Stimuleer het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken

• Ja zeker, maar wees wel kritisch: op welke doelgroep richt je je? Gaan de 60plussers die door de pandemie 
minder of niet meer zijn gaan werken weer terug komen? En if so, wat heb jij ze te bieden? Niet alleen geld 
he maar ook een aantrekkelijk werkklimaat

• Koester werkenden met goed werkgeverschap en goed management

• Weet je wat jouw collega’s echt willen? Dat hoeft niet per se in geld te zitten

• Maak werk van vernieuwing en slimmer werken

• Omarm technologie die jouw collega’s zult ontlasten: effe serieus: robots pikken geen werk af he

• Zorg voor minder administratieve belasting

• Vooral voor jezelf maar ook voor je collega’s. Je hebt het gehoord: bijna de helft van jouw werkzaamheden 
zou bestaan uit administratie. Als je dat super leuk vindt, ga dan weg bij jouw hr functie. Je vindt écht wel 
een mooie administratieve baan (voorlopig ;-)

• Langjarig perspectief in beleid en uitvoering

• Ajjj, da’s lastig. We, en jij ook(!) worden vaak ingehuurd om branden te blussen. Heb het lef (en dat kan best 
pijn doen) om verder te kijken dan de lengte van de neus van jouw management. Ja, dan fikt de boel 
vandaag af maar in de (nabije) toekomst kom je tot nieuwe werkwijzen die branden zullen beperken.  

Uit het SER rapport en persoonlijke reflectie van M
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Van taken naar skills
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Arbeidsmarktverkenner: de bestemming en de reis
• Voor de interne als ook externe arbeidsmarkt

• Bedoeld om ideeën te geven over welke vacatures, beroepen en sectoren nog meer bij het 

profiel/paspoort passen

• Zoeken op skills uit het paspoort 2.0

• Overzicht beroepen

• Opleidingen passend bij de vacature/beroep





Omarm jouw team, ook de enfants terribles ;-)
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Red jij het hiermee of heb je nog iets nodig? Bijvoorbeeld het 
koffiemachinegesprek, gewoon een beetje kletsen? Superwaardevol.
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feedback

verzuimgesprek

loopbaangesprek

functioneringsgesprek

360gradenfeedback

slechtnieuwsgesprek

pop-gesprek

tussentijdse evaluatie

exitgesprek
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Wat weet jij van je medewerkers?

Klets jij met je medewerkers? Over henzelf?

Houd je regelmatig functioneringsevaluaties?

Vertellen medewerkers jou spontaan persoonlijke zaken?



Als je het moet/mag doen met je huidige team, wie doet wat? 
Zorg ervoor dat je weet wat medewerkers nodig hebben, leuk
vinden, waar ze goed in zijn, kortom: gelukkig van worden en pas 
dat toe. Da’s kort of lang puzzelen maar het gaat je lukken.
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• Kennis serieus nemen: zet je telefoon uit en lees relevante (wetenschappelijke) 

stukken over jouw vakgebied. Is geen hobby maar onderdeel van jouw werk. 

Tenminste 10 procent, dus bij een fulltime baan: 4 uur per week!

• Én, daarop aansluitend, gebruik systemen, zeker als je meer dan 25 mensen in 

dienst hebt. Data is cruciaal.

• Ontmoet jouw collega’s: schuif aan in de kantine, klets met ze, loop een dienst

mee, ga naast ze zitten, vraag naar persoonlijke ‘thuis’ dingen, vraag vraag

vraag.

• Wees NIET bang!!!!! Hoe overtuigend jouw management kan over komen, het 

zou zomaar kunnen zijn dat jij veel meer over julle human capital weet dan zij. 

Laat je tanden zien! 

Wat ga je doen? Wat adviezen: denk erover na, neem ze over of 
sla ze in de wind (1)
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• En: wees niet bang: vragen, vragen vragen naar hoe jouw collega’s ‘op de vloer’ 

en in andere situaties hun werk ervaren. Bijna iedereen waardeert het als ze iets 

mogen vertellen over wat zij mee maken. 

• Nu dan eindelijk over skills: 

• Hoe mooi én bedreigend is het als je meer te weten komt over jouw medewerkers 

én dat ze dat met jou willen delen.

• Als je jouw medewerkers laat zien wat er op basis van hun skills nog meer te koop is 

op de arbeidsmarkt: ze gaan écht niet met z’n allen wegrennen naar een andere 

organisatie, behalve als JIJ daar aanleiding toe geeft.

• Als jouw medewerker en jij erachter komen over welke skills hij/zij beschikt, hoeft 

dat niet meteen tot actie te leiden!!! 

• Medewerker krijgt zelfvertrouwen

• Jij kan beter anticiperen op gedrag/activiteit van medewerker

Wat ga je doen? Wat adviezen: denk erover na, neem ze over of 
sla ze in de wind (2)
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• Goodiebag van skills event Luchtvaart Community Schiphol: diverse presentaties 

2021

• Skillspaspoort in het nieuws: Pilot skillspaspoort bij Menzies

• Podcast: De HR Podcast – Afl. 47: Duurzame inzetbaarheid verbeteren met het 

Skillspaspoort | HR Praktijk

• Skillspaspoort uitproberen? Voor jezelf of voor jouw organisatie? Neem contact op!

• Vraag om meer toepassingen, voor jouw organisatie:

• Margreet Hak

• Mail me: Hak_m@schiphol.nl

• Bel me: 0654755500

• Word onderdeel van mijn netwerk: Margreet Hak | LinkedIn

• Neem contact op met mijn collega’s: netwerken

Nog meer:
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https://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl/nieuws/lcs-session-een-skills-georienteerde-arbeidsmarkt
https://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl/erkenning-van-skills-als-investering-in-jezelf
https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/nieuws/de-hr-podcast-afl-47-duurzame-inzetbaarheid-verbeteren-met-het
mailto:Hak_m@schiphol.nl
https://www.linkedin.com/in/margreethak/
https://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl/


Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 

T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking me

t


