
HR functie professionaliseren
Professionalisme HR functie op peil brengen

Actienota

Samenvatting
Te laag professionalisme bij leidinggevenden en/of bij HR specialisten is een structurele, 
systematische oorzaak van allerlei fenomenen waardoor én de gelijke kansen van bepaalde 
deelgroepen aangetast kunnen worden, én ernstige problemen kunnen ontstaan op vlak van de 
knelpuntfuncties.
Een te laag professionalisme uit zich o.m. in minder geschikte gedragingen bij rekrutering 
-waardoor er merkelijk meer ruimte wordt gelaten voor subjectiviteit en 'rekruteren naar eigen 
beeld en gelijkenis', een gekende factor die bepaalde deelgroepen zwaar kan benadelen- in 
minder objectieve beoordelingen van prestaties en competenties van medewerkers enz. 
Te laag professionalisme resulteert in een nodeloos lage doelgerichtheid en efficiëntie van de 
HR processen, én in grote risico's. Omwille van de evoluties op de arbeidsmarkt (met groeiende 
structurele tekorten) en in de jurisprudentie (afnemende tolerantie voor discriminatie, ongeacht 
of die direct of indirect is, bewust of onbewust!) is het noodzakelijk om het professionalisme 
van de 'HR functie' op peil te brengen, het er te houden en het waar mogelijk te verhogen. De 
zakelijke risico's en de mogelijke schade bij laksheid zijn enorm.

Scope van het nodige professionalisme
Het nodige professionalisme slaat in essentie op alle interne én externe processen die de 
aantrekkelijkheid van uw organisatie bij individuele of groepen medewerkers, klanten en andere 
stakeholders voelbaar kunnen aantasten en/of waarbij individuele of groepen personen zich 
gediscrimineerd zouden kunnen voelen. Dit beperkt zich dus helemaal niet alleen tot HR. Het 
omvat ook de externe dienstverlening en kwaliteitszorg. De focus ligt evenwel op HR, in casu 
iedereen die als leidinggevende of specialist intensief betrokken is bij het beoordelen van 
medewerkers (huidige en/of toekomstige) of bij dienstverlening aan mensen.
We buigen ons hier vooral over de nodige verbeteringen met oog op diversiteit. De meeste 
concrete acties worden in bijhorende nota's besproken. Deze nota beperkt zich tot het algemene 
kader en globale overwegingen.

Bedenkingen
1. Deze maatregel is typisch eerder strategisch. Men stelt doelen die men pas na een 

zekere, langere tijd kan bereiken. 
2. Daarbij mag men echter niet vergeten dat er ook redelijk wat voelbare verbeteringen op 

zeer korte termijn kunnen gerealiseerd worden. Dat omvat dan typisch het waarborgen 
dat er voor alle essentiële HR procedures uitgeschreven, korte procedures beschikbaar 
en bekend zijn met bijhorende formulieren en checklists.

3. Hiermee kan men ook een groot deel van de risico's op flagrante inbreuken op de wet 
vermijden (wetgeving tegen discriminatie e.d.).

4. Bekwaam personeel waarborgen : Een tweede essentiële voorwaarde voor snelle en 
eenvoudige verbetering van het professionalisme in HRM is ervoor te zorgen dat de 
sleutelfiguren (vooral directie en die lijnmanagers en HR medewerkers die intensief 
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betrokken zijn bij rekruteringen) bekwaam zijn om hun HR functies correct uit te 
oefenen. 

5. Indien deze bekwaamheden onvoldoende beschikbaar zijn, dan denkt men best ernstig 
na over de taakverdelingen binnen de organisatie: cruciale HR functies moeten dan 
maximaal geconcentreerd worden bij die medewerkers die over de nodige competenties 
beschikken.

6. Gezien 'subjectieve of onprofessionele beoordelingen' één van de grootste risico's 
vormen, met disproportionele impact op uw diversiteit, is één van de klassieke 
technieken om het aantal beoordelaars op te drijven: laat kandidaten door voldoende 
medewerkers beoordeeld worden op basis van een eenvoudige procedure. Dat houdt 
kosten beperkt, en reduceert de risico's voelbaar.

7. Deze strategie mikt uiteraard op de baten voor iedereen. Dit kan geformaliseerd worden 
in een 'inclusietoets' op elke diversiteitsgerichte actie: baat het wel degelijk iedereen?

Adviezen voor toepassing
1. De keuze van de deelprocessen die kunnen verbeteren is 'eindeloos'. Relevant voor 

diversiteit (en met name wanneer men start met diversiteitsbeleid of nog in de eerste 
jaren ervan zit) zijn :
 Sensibiliseren van alle leidinggevenden op verschillen tussen culturen, en op de 

wijze waarop diverse medewerkers best functioneren, gegeven hun culturele 
achtergronden en voorkeuren.

 Trainen van alle leidinggevenden in professionele selectietechnieken, in 
interculturele vaardigheden en in professionele beoordelingen (met zorgvuldig 
onderscheid van taken, rollen, competenties en prestaties). 

 Uitwerken van formele procedures voor de belangrijkste processen.
 Ernstige, open en genuanceerde aanpak van bezwaren, vragen en scepticisme: vele 

bezwaren zijn terecht!
 Kwaliteit van de essentiële processen a posteriori onderzoeken (steekproefsgewijs 

of systematisch), bijvoorbeeld analyse van groepsgemiddelden voor 
evaluatiescores.

 Coachen van de leidinggevenden in de HR-functies die ze uitoefenen.
 Competentiebeheer uitbouwen: dit is geen strikt noodzakelijke, maar wel een 'meer 

dan aangewezen' strategische keuze.
 Starten met, of verder professionaliseren van prestatiemanagement.

2. Eenmaal de eerste stappen gezet (met minstens een business case voor diversiteitsbeleid 
en diversiteitsplannen uitgewerkt en eerste acties uitgevoerd, geëvalueerd en lessen 
geleerd / bijgestuurd, ...) zullen de volgende prioriteiten zich zelf aandienen via sociaal 
overleg, feedback van leden van deelgroepen, kwaliteitszorg. 

3. Een proactieve aanpak kan veel inspiratie halen uit de checklists (Checklist Rekrutering 
en Checklist personeel en Competenties). 

4. Zoals aangegeven in de startnota 'Kies uw strategie' moeten deze acties systematisch 
opgevat worden zoals alle andere verbeteringsprojecten.

5. Positief omgaan met scepticisme en weerstanden: Dit is mogelijk één van de meest 
onderschatte modaliteiten van een succesvol diversiteitsbeleid. Hiertoe moet u:

 Potentiële problemen proactief opsporen.
 Waarschuwingen (knipperlichten) snel opvangen.
 Alle vragen scepticisme en weerstanden ernstig nemen: erken het.
 Scepticisme en weerstanden opvatten als kansen.

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het 
werd deels ontwikkeld op basis van het GeHRMs project, uitgevoerd met steun 

v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet gekopieerd worden, 
noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.
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 Bezwaren omzetten in voorwaarden. Dat kan bijna altijd!
6. Doen!  Werk planmatig, met kleine stappen, evalueer, en stuur bij.

Let op!   Valkuilen en hinderpalen
1. Een cruciale voorwaarde voor een ambitieuze professionalisering én voor een ambitieus 

diversiteitsbeleid is een goede business case én goede communicatie ervan: zowel de 
directie, als de gewone medewerkers moeten overtuigd kunnen worden. 

2. Zinvolle acties ter voorbereiding van zo'n business case zijn (zie de overeenkomstige 
maatregelen en actienota's):

 Kritisch onderzoek naar noden en problemen
 Werknemers uit relevante deelgroepen bevragen naar de noden.
 Audit op de bestaande HR procedures 
 Analyse van eventuele recente (grote) incidenten. 

3. Alle HR processen waarbij er medewerkers (en kandidaten) beoordeeld worden, raken 
sterk aan belangrijke én gevoelige competenties, overtuigingen en waarden. Deze 
processen willen verbeteren eist dan ook de nodige voorzichtigheid, geduld, zin voor 
nuance én doorzetting en doortastendheid. Zoniet botst men op betonnen muren.

4. Zowel de professionalisering van het HM, als diversiteitsbeleid eisen een sterke inzet 
van topmanagement. Minstens één directeur moet het actief mee trekken. 

5. Maar een autoritaire top-down-aanpak -van de directe naar het personeel- lukt zelden. 
Werk daarom aan gedeeld eigenaarschap. Zoek voldoende lijnmanagers én syndicale 
vertegenwoordigers die mee aan de kar willen trekken.

6. Vooroordelen zijn een klassieke, lastige hinderpaal. Een frontale aanpak daarvan is niet 
nodig en faalt dikwijls. Een indirecte aanpak is beter. Daarbij werkt men op het verband 
tussen houding en gedrag. Deze beïnvloeden mekaar wederzijds: goede gewoonten 
kunnen aangeleerd worden; gewoonten, ondersteund met degelijke maar eenvoudige 
procedures, kunnen gedrag beïnvloeden, en gedrag kan houdingen beïnvloeden.

Ter afronding
Deze voorgestelde actie steunt op de gebruikelijke doelen van diversiteitsbeheer én op de 
voorwaarden voor professioneel HR beleid. Dit zijn niettemin slechts eerste stappen naar betere 
valorisatie van het potentieel van 'alle' huidige en toekomstige medewerkers.
Voor bemerkingen, kritieken of vragen kan u ons steeds contacteren. Dat doet u best via e-post 
naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 31 augustus  2009
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