
”Om te bepalen wat duurzaam HRM precies 
inhoudt, trek ik graag de parallel met het 
duurzaamheidsdenken. Drie van de klassieke 
duurzaamheidsprincipes zijn immers heel 
toepasbaar  op het hr-denken”, steekt professor 
De Prins van wal. 

Als eerste noemt ze het tegengaan van 
verspilling: net zoals we geen grondstoffen of 
energie willen verspillen, willen we ook trachten 
om de verspilling van talent zoveel als mogelijk 
te vermijden. Dat is aan de kant van de instroom, 
waar organisaties vaak nog erg cliché denken 
over wie ze willen aantrekken, terwijl ze veel 
breder en inclusiever zouden kunnen rekruteren. 
Maar ook in de doorstroom is er ‘talentverspilling’: 
denk aan demotivatie of de uitval door burn-out, 
maar ook aan het falen van re-integratie van wie 
(langdurig) ziek is. Tot slot wijst Peggy De Prins op 
de verspilling bij de uitstroom, waar we de vraag 
moeten stellen naar welke talenten de organisatie 
verliest, op welke manier, en of we de uitstroom 
niet moeten verduurzamen door bijvoorbeeld in te 
zetten op een betere en intensievere kennis- en 
ervaringsoverdracht. 

”De tweede parallel is het én-én-principe: binnen 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hebben we het over beslissingen in functie van 
én de profit, én de planet, én de people. Binnen 
duurzaam hrm wordt dat het verzoeningsidee 
van én de organisatie, én de klant, én de 
medewerkers”, vervolgt Peggy De Prins. ”In hrm 
moeten die verschillende visies evenwichtig aan 
bod kunnen komen. Dat vergt een verbreding van 
je perfectief.”

Een derde principe waar heel wat parallellen 
te trekken zijn, is dat duurzaamheid ieders 
verantwoordelijkheid is. Niet alleen de politiek is 
verantwoordelijk voor de verandering van het 
klimaat, dat zijn alle bedrijven en burgers. Zo ook is 
het in duurzaam hrm: niet alleen de hr-manager 
of het hr-departement is er verantwoordelijk 
voor, dat zit bij iedereen. ”Dat hr deel uitmaakt 
van de rol van alle leidinggevenden, dat is al 
een tijdje gekend. Vandaag zien we in dat hr bij 
iedere medewerker zit. Elke werknemer schrijft 
een deel zijn eigen hr-verhaal mee, in plaats van 
passief achterover te leunen. Werknemers zijn in 
die zin zelf mee verantwoordelijk voor de eigen 

motivatie, ontwikkeling en retentie.” 

PAARS DENKEN

Voor haar twaalf sleutels begint Peggy De Prins 
bij de integratie van menselijkheid in missie en 
waarden, en het paars denken. ”Dat ‘paars denken’ 
is iets dat collega Lou Van Beirendonck heeft 
uitgewerkt, en dat je op heel wat hr-ideeën kan 
toepassen. De paarse aanpak symboliseert een 
soort tweetaligheid: elke leidinggevende, en zeker 
in de zorgsector, moet tweetalig zijn en zowel de 
blauwe taal van de organisatie als de rode taal 
van het individu spreken. In het eerste geval gaat 
het over de zorgvisie, de managementstrategie, 
het financieel kader…, en in het tweede over 
het talent en de ambitie van de werknemers, 
over wat er leeft op de werkvloer zelf, over wat 
vanuit werknemersperspectief haalbaar is. Paars 
denken houdt in dat je blauw en rood integreert 
en dat je zowel in zakelijkheid als menselijkheid 
kan redeneren, en de paarse dialoog kan aangaan 
met de verschillende stakeholders.”

Hoe passen we dat toe in de zorg, waar er 
een niet-negotieerbaar doel is, met name 
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de zorg voor mensen? ”Er zit inderdaad een 
dwingendheid in het kernproces in de zorgsector, 
maar dat vereist net nog meer menselijkheid 
tegenover het personeel. Op het moment dat 
het personeel zich ‘te blauw’ – te zakelijk of te 
instrumenteel – voelt bejegend, zal het voor hen 
heel moeilijk zijn om ten alle tijde die zorg op een 
kwaliteitsvolle manier te blijven verzekeren. Goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap zijn 
communicerende vaten. Op het moment dat het 
personeel zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelt door de werkgever, is de kans groot dat zij 
dit door vertalen in de relatie met de zorgcliënt. 
Is er dat gevoel van appreciatie of respect niet, 
voelt de zorgprofessional zich als een ‘nummer’ 
behandeld, dan doet het tegenovergestelde zich 
voor en kan de zorgcliënt hier mogelijks mee de 
dupe van worden.”   

KWALITEIT VAN ARBEID

Een tweede sleutel die we hier belichten, is die 
van de kwaliteit van arbeid: het werk op zo’n 
manier organiseren dat het team doet wat ervan 
verwacht wordt, terwijl je tegelijk maximaal 
rekening houdt met de mensen ín het team. 
”Dat heeft te maken met talentmanagement 
en zorgen dat iedereen toch een stempel kan 
drukken op de eigen job. Ook als iedereen een 
standaard functieomschrijving heeft, kan je er 
toch voor zorgen dat de medewerkers autonome 
professionals kunnen blijven.”

Maar kwaliteit van arbeid gaat ook over werkdruk, 
vandaag misschien wel actueler dan ooit. ”De 
cijfers zijn inderdaad alarmerend tijdens de 
Covid-periode, maar het probleem is niet nieuw. 
Tijdens mijn doctoraat eind jaren negentig – 

de periode van de witte woede – kon ik bijna 
experimenteel onderzoek doen in drie RVT’s, 
zoals de woonzorgcentra toen nog heetten. Die 
instellingen waren helemaal vergelijkbaar qua 
personeelsaantal en omkadering, rekening ook 
houdend met de bewonersprofielen. En toch was 
er één excellente organisatie waar personeel een 
veel betere beeld had van de kwaliteit van de 
zorg én van hun eigen jobbeleving. Er was ook 
een doorsnee organisatie, en een derde die het 
opmerkelijk slechter deed. De vraag was dan: 
hoe komt dat nu? Een van de meest verklarende 
factoren was toen de  kwaliteit van relatie met 
het middenkader. In die excellente instelling was 
er sprake van een échte vertrouwensband. Het 
middenkader was er ook perfect tweetalig in de 
paarse zin van het woord. Problemen werden 
aangekaart, maar ook samen opgelost. Dat 
heeft me er toen al van overtuigd dat werkdruk 
niet alleen kwantitatief op te lossen is. Ook al ís 
er meer man- of vrouwkracht nodig, dat alleen 
is onvoldoende. Dingen bespreekbaar maken, 
dingen benoemen, vertrouwen opbouwen, 
elkaar waarderen en feedback geven, een 
warm team-nest bouwen, actief omgaan 
met talentmanagement, anders en slimmer 
organiseren…: ook dat is nodig in de strijd tegen de 
hoge werkdruk.  ”

ENGAGEREND LEIDERSCHAP

Het brengt ons bij een volgende sleutel: 
engagerend leiderschap. Opnieuw komt daar het 
paars denken op de proppen: ”Het gaat opnieuw 
over het afdelingshoofd dat heel sterk coachend is, 
in het persoonlijk verhaal en het persoonlijk talent 
van de medewerkers kan meedenken, maar 
tegelijk ook de visie van de grotere organisatie 

vertegenwoordigt en die visie kan verwoorden in 
een taal die leeft in de afdeling.”

Het is een aandachtspunt bij de promotie van 
medewerkers, want de beste zorgprofessional 
is niet noodzakelijk het beste afdelingshoofd. 
”Daar moet je bewust mee omgaan in je 
loopbaanmanagement. Er is daar ook een link met 
gedeeld leiderschap: als de hoofdverpleegkundige 
dat coachende niet in de vingers heeft, kan dat 
door een senior medewerker worden opgenomen, 
bijvoorbeeld. Net zo voor het geven van feedback, 
een erg belangrijke vaardigheid binnen people 
management. Gedeeld leiderschap betekent dat 
het niet alleen de hiërarchisch leidinggevende is 
die people management op zich neemt, maar 
dat heel het team dat doet. Je kan de people 
management rollen verdelen binnen het team.”

MAATWERK EN COLLECTIEVE DEALS

Medewerkers die ook andere rollen opnemen 
binnen het team of de organisatie, dat is een vorm 
van maatwerk, de volgende sleutel die Peggy De 
Prins naar voor wil schuiven. In haar boek gaat het 
over i-deals, het bewust uitzonderingen toelaten 
op wat gebruikelijk is. Dergelijke i-deals maken het 
bijvoorbeeld ook mogelijk om rekening te houden 
met individuele situaties en individuele behoeftes 
bij het inplannen van medewerkers...

”Ik denk dat we in de toekomst –onder de noemer 
‘maatwerk’ in plaats van ‘i-deals’ – alleen maar 
meer maatwerk gaan bieden. Emmaüs is daar 
een inspirerend voorbeeld. Zij hebben samen met 
de vakbonden een raamwerk opgezet waarin 
men expliciet stelt dat men niet zal kiezen voor 
eenheidsworst als het gaat over werkbaar werk, 
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maar dat men gaat voor maatwerk. Immers, 
voor de ene is minder nachtwerk belangrijk, maar 
voor de ander is het misschien net handig om ’s 
nachts te werken. Het gaat erom geen eenzijdige 
collectieve regels uit te vaardigen, maar teams 
verantwoordelijk te maken voor maatwerk: het 
team kan, rekening houdend met de behoeften 
van de patiënt, afspraken maken over de manier 
van organiseren, en dat kan inhouden dat er 
afgeweken wordt van wat men gewoon is.”

DUURZAME INZETBAARHEID

Een laatste sleutel die we hier uitlichten, is die 
van duurzame inzetbaarheid. Dat gaat ook 
over langere loopbanen, met medewerkers die 
gedurende een langere periode aan de slag zijn. 
Daarvoor is, aldus Peggy De Prins, duurzaam 
loopbaandenken nodig. ”Je moet nadenken over 
wat zuurstof kan brengen in een loopbaan, zeker 
in sectoren waar loopbanen nogal vlak zijn. En er 
ís nog veel zuurstof te vinden...”

Een manier om talenten te benutten in plaats 
van te verspillen tijdens de loopbaan, is te vinden 
in de verschillende rollen die medewerkers 
kunnen opnemen. Dat kan een expertenrol 
zijn, bijvoorbeeld op vlak van een specifieke 

pathologie of als referentiepersoon. Dat kan 
een rol als personeelsvertegenwoordiger zijn, 
maar dat kan ook een rol zijn die traditioneel 
door de leidinggevende wordt uitgevoerd. 
Denk aan peoplemanagement, maar ook aan 
kwaliteitscontrole, duurzaamheid, innovatie, 
onderlinge sfeer... Zo kan je voor mensen een 
persoonlijk ontwikkelingsplan creëren. Door 
nieuwe dingen te doen, krijgen zij immers het 
gevoel dat ze blijven groeien, dat ze meer senior 
worden, dat ze meer sterktes kunnen ontwikkelen 
waarin ze dan extra leiderschap kunnen opnemen 
– zonder per se ‘hoofd’ te worden. Medewerkers 
worden hierdoor ook breder inzetbaar en denken 
buiten hun eigen functies.

”En als ik – tot slot – nog even visionair mag zijn, 
dan kunnen we nadenken over netwerken met 
personeelswissels tussen verschillende soorten 
organisaties, netwerken waarbinnen iemand een 
loopbaan start in een ziekenhuis en die zonder 
probleem verderzet in een woonzorgcentrum en 
vice versa. Nu kijken alle organisaties naar hun 
eigen werknemerspopulatie en de tekorten die zij 
ondervinden, maar je moet ook durven redeneren 
in functie van sectorretentie, niet van retentie 
binnen één organisatie.”

12 sleutels voor duurzaam 
HRM – Winst voor organisatie, 

medewerkers én maatschappij

Peggy De Prins

Meer lezen? 

Peggy De Prins 
Antwerp Management School
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