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INTERVIEW |

E RIK SM ITHUIS (IC M)

LEREN IS GEEN LUXE
Medewerkers die leren zijn gelukkiger, productiever en meer betrokken. En met de huidige
krapte op de arbeidsmarkt zijn ontwikkelingsmogelijkheden cruciaal om talent te vinden, te
binden en te boeien. Erik Smithuis, mede-oprichter van ICM opleidingen & trainingen legt uit
hoe u bouwt aan een lerende organisatie.

►

OPENERS

Ja, kwetsbaarheid. Daar moeten we het over hebben. Soft? Welnee.
Luister maar naar Brené Brown. In sneltreinvaart, met humor én tal van
persoonlijke voorbeelden laat deze TED Talk-goeroe, wetenschapper
en bestseller-auteur zien waarom kwetsbaarheid absoluut de moeite
waard is voor wie streeft naar authentiek leiderschap.

MUST LISTEN

DE CULTUURLADDER

DE BELANGRIJKSTE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE IS…

Een aantrekkelijke bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol in het
vinden en binden van nieuwe medewerkers. Maar hoe bouwt u zo’n
cultuur? In ‘De cultuurladder’ leest u stap voor stap wat er nodig is
om de cultuur binnen uw organisatie succesvol te transformeren op
organisatie-, team- en leiderschapsniveau.
Verkrijgbaar via Managementboek.nl en bol.com of bij uw lokale boekhandel

Een goed pensioen! Dat blijkt uit recent onderzoek van Business Insider Nederland onder werkgevers en
werknemers. Maar liefst 72 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat dit belangrijk voor
ze is. Een goede oudedagsvoorziening verslaat daarmee andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
flexibele werktijden en plaatsonafhankelijk werken (49 procent), doorgroeimogelijkheden (43 procent) en
extra verlof- of vakantiedagen (35 procent). Volgens de onderzoekers zijn we door de coronapandemie
anders gaan denken over wat belangrijk is in ons werk. Zo is voor ongeveer de helft van de professionals
(51 procent) vertrouwen en een goede werk-privébalans belangrijker geworden.

HR TOP100
De manier waarop we werken kan zoveel slimmer,
efficiënter, productiever en leuker! In de HRtop100
delen HR-leiders van Nederland hun visie en best
practices. Leer bijvoorbeeld van Leaseplan, Swapfiets
en Center Parcs.
Te luisteren op: Spotify

IF YOU CAN'T FEED A TEAM
WITH TWO PIZZAS IT'S TOO LARGE
Jeff Bezos - Amazon

RESEARCH

MUST READ

Te zien op: Netflix

MUST WATCH
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THE CALL TO COURAGE

UPCOMING STARTER |

MOLGEN

DISRUPTOR IN
LABTECHNOLOGIE

WAT KUNT U OVER HR
LEREN VAN MOLGEN?
1.

DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLEK

In de start-up fase zijn creativiteit en innoverend
vermogen belangrijke eigenschappen. Om op
te schalen hebt u professionals nodig die o.a.
procesmatig denken. Haal die aanvullende

Hebt u weleens een officiële coronatest gedaan? Dan ging er waarschijnlijk een kweekstokje van Molgen in uw
neus en is uw monster geanalyseerd met apparatuur die het Veenendaalse bedrijf leverde.

competenties tijdig in huis en bewaak dat
creatieve pioniers rollen blijven vervullen die bij
hen passen.

Dat ze een bijdrage zouden leveren aan het bestrijden van

“Verder besteden we veel tijd aan het creëren van

een wereldwijde pandemie, hadden ze tot 2019 zelf ook

saamhorigheid, bijvoorbeeld met initiatieven als een

niet voorzien bij Molgen. Hun apparatuur om dna en rna uit

voetbalcompetitie, een tafeltenniscompetitie in de pauze,

materialen te extraheren werd aanvankelijk vooral gebruikt

popcornmachine die geregeld aan staat, attenties bij

Start op tijd met het opzetten van o.a. een

voor gewasveredeling en diagnostiek bij dierziektes.

feestdagen en traktaties tijdens verjaardagen.”

functiehuis, verzuimbeleid en gesprekscyclussen.

2.

OP TIJD VAN UITZONDERING NAAR REGEL

In een kleine organisatie is het logisch dat er veel
En toen brak corona uit. Al snel bleek de moleculaire

En ja: HR-management in zo’n snelgroeiend bedrijf is ook

variatie is in afspraken en werkwijzen, maar als

diagnostiek van Molgen ook geschikt voor het uitvoeren

gewoon pionieren. “Ik begon als het ware met een blanco

uw bedrijf groeit wordt het steeds lastiger om al

van coronatesten. Sterker nog: de slimme oplossingen uit

vel. Teken maar uit hoe we het gaan doen. Nergens anders

die uitzonderingen op de regel te managen.

Veenendaal zorgden dat laboratoria sneller analyses konden

had ik zoveel kansen en verantwoordelijkheid gekregen en

uitvoeren. “Als je 100.000 PCR-testen per dag uitvoert, is het

dat is ook wel weer typerend voor Molgen!”

heel handig dat je niet handmatig dopjes moet losdraaien om
monsters te pipetteren”, vertelt HR-manager Maud Koetse.
Medio 2020 nam Molgen haar eerste medewerker aan.
Inmiddels is het bedrijf wereldwijd actief en staan er 120
mensen op de payroll. Waar vind je die mensen en hoe bewaak
je de bedrijfscultuur als je zo snel groeit? “Gelukkig hebben
we een goede externe recruitmentpartner”, lacht Koetse.

“

GELUKKIG HEBBEN WE EEN GOEDE
EXTERNE RECRUITMENTPARTNER!

3.

BLIJF CONTINU FEEDBACK OPHALEN

Waar lopen medewerkers in bijvoorbeeld de
productie, logistiek of administratie tegenaan?
Juist in een snelgroeiende organisatie is het
belangrijk om feedback op te blijven halen
bij uitvoerende afdelingen. Het is de basis om
processen te optimaliseren en te bouwen aan de
organisatiecultuur.

CLIENTCASE |

Be IT moet meer zijn dan het logo op je salarisstrook. We
willen dat medewerkers zich echt verbonden voelen.”

contractvormen die Be IT kent. Wil je zekerheid? Dan kom

schaalbare cloudoplossingen voor het

je lekker in dienst met een vast contract. Liever maximale

mkb. Met de SCALE IT Workspace kunnen

overal op een veilige manier werken.

het uurtarief dat de opdrachtgever aan Be IT betaalt.

Daarnaast biedt SCALE IT de mogelijkheid
om het IT-beheer volledig uit handen te

een ander bedrijf te kijken”, legt compagnon Daniel von

Konijnenbelt: “Ook hier kijken we dus heel goed naar de

veel glas, staal en vintage interieurelementen - is het

Kriegenbergh uit.

individuele medewerker: wat past bij jou? Die aandacht is
denk ik in essentie waarom IT’ers zich bij ons thuis voelen.

namelijk bij de klant, waar ze werken aan hybride en cloud

Bij het detacheren van IT-professionals wordt vaak gekeken

Je bent hier geen nummer. En we denken niet vanuit de

based IT-omgevingen. Dat doen ze uitsluitend met de

naar harde skills: heeft iemand de kennis en ervaring voor

techniek, maar vanuit de mens.” ▪

technologie van Microsoft: Azure als infrastructuur en 365

een project? “Daar letten wij natuurlijk ook op, maar nog

als werkplekomgeving. “Het begin van de coronapandemie

belangrijker vinden we de cultural fit. Past iemand als

was voor ons een kantelpunt. We zijn gaan nadenken over de

persoon in de organisatiecultuur van een opdrachtgever?

IT-markt. Er gebeurt veel in IT-land en de ontwikkelingen

We zoeken een opdracht die echt past bij wie je bent en

gaan heel snel. We hebben ons afgevraagd hoe we ons als

waar je staat in je loopbaan”, zegt Von Kriegenbergh.

LESSONS LEARNED

detacheerder konden blijven onderscheiden. Eén van de
Azure en 365”, vertelt directeur Frank Konijnenbelt.

Die zorgvuldige matching zorgt er mede voor dat
medewerkers
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WAT KUNT U LEREN VAN BE IT?

IT

DE KRACHT VAN FOCUS

blijven. Dat is best lang in de detacheringswereld,

De achterliggende gedachte? Focus zorgt ervoor dat je

waar professionals regelmatig na een klus blijven

je verhaal overtuigender kunt vertellen, makkelijker de

‘hangen’ bij de opdrachtgever. Dat medewerkers zo

juiste klanten aantrekt én je kennis steeds verder verdiept.

trouw zijn, heeft volgens Konijnenbelt ook te maken

Daardoor kan je autoriteit in de markt groeien. En het

met de organisatiecultuur. “We investeren bewust in

helpt ook bij het aantrekken van nieuwe IT-specialisten.

het familiegevoel, met zowel informele activiteiten als

“Bij ons vind je allemaal collega’s met dezelfde expertise.

dagen waarop we samen vanuit ons kantoor werken.

Ze spreken jouw taal, je kunt met ze sparren. Dat vinden

Verder spreken onze fieldmanagers regelmatig met

veel van onze medewerkers fijn. Net als het feit dat ze

gedetacheerde medewerkers: hoe gaat het, waar loop je

via Be IT de kans krijgen om steeds in de keuken van

tegenaan, wat heb je nodig voor jouw ontwikkeling?

medewerkers van bedrijven altijd en

Hierbij ontvang je naast een basissalaris een deel van
Op het kantoor van Be IT - hip industrieel ingericht, met

BOUWEN AAN VERBONDENHEID

Be IT heeft nog een zusje: SCALE IT.
SCALE IT biedt simpele, flexibele en

van Be IT. En daartussen zit nog een midlance-constructie.

keuzes die we toen gemaakt hebben is om te focussen op

IT-Zusje

Een derde pull-factor voor medewerkers? Dat is de mix aan

vrijheid? Dan kun je als zzp’er aan de slag onder de vlag

rustig vandaag. De meesten van de 75 medewerkers zitten

BE IT

1/3

Specialisatie helpt om de juiste klanten en

2/3

Durf nee te zeggen tegen opdrachtgevers die

3/3

Blijf veranderen en innoveren, juist als het

medewerkers aan u te binden.

niet bij u passen.

goed gaat.

nemen. Ook SCALE IT werkt daarvoor met
de technologie van Microsoft.
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