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Zelfinzicht essentieel voor HR-professional 
om relevant te blijven 
 

Willen HR-professionals ook in de toekomst relevant blijven voor hun 
organisatie, dan zullen ze moeten investeren in de kennis over zichzelf als 
individu. Dáár valt immens veel winst te behalen, met effectievere en blijere 
professionals tot gevolg. Over het hoe én waarom van zelfinzicht, leest u in 
deze whitepaper van RaymakersvdBruggen. 
 
Om als HR-professional wérkelijk iets toe te voegen aan de organisatie, om 
relevant te zijn voor de business, om serieus genomen te worden op de 
werkvloer én in de boardroom… daar zijn nogal wat competenties voor 
nodig. En natuurlijk zijn er altijd lacunes, dat is niet zo erg. Maar wie zich 
realiseert dat maar 8 procent van de HR-managers ervan overtuigd is dat 
hun team de juiste kennis en vaardigheden heeft1, weet al snel dat er een 
probleem is. Want hoe kun je waarde toevoegen wanneer die waarde niet 
up-to-date is? 
 Laten we eerst eens kijken naar welke lacunes er eigenlijk zijn. 
Welke competenties worden wél gevraagd, maar zijn in onvoldoende mate 
aanwezig bij HR-professionals? Volgens Maaike de Wit van 
RaymakersvdBruggen heeft het te maken met de opschuivende rol van HR 
in organisaties. ‘Minder uitvoeren, meer advies en strategie. Die 
ontwikkeling vraagt om andere gedragshoudingen en competenties, zodat 
die rol van businesspartner en change-agent in de praktijk ook echt 
ingenomen kan worden. De verwachtingen van HR verschuiven en als HR 
moet je daarin mee.’ 
 

Lacunes in houdingen en competenties  
1. Proactiviteit. Help je alleen lijnmanagers bij het oplossen van hun vraagstukken of signaleer 
je ook zelf knelpunten die gevolgen hebben voor het werkproces? 
2. Visie. In hoeverre kun je (wereldwijde) maatschappelijke trends, en niet alleen trends op de 
arbeidsmarkt, vertalen naar het effect ervan op de business en dan vooral op HR-gebied? 
3. Impact. In hoeverre ben je in staat om van nature invloed uit te oefenen op anderen in de 
organisatie en als autoriteit geaccepteerd te worden? 
4. Stevige gesprekspartner. In hoeverre ben je in staat om in het managementteam vanuit 
gelijkwaardigheid stevig tegengas te geven wanneer er dingen besproken worden die 
ongunstig uitpakken op HR-gebied en dus voor de organisatie?  

 

  

                                                           
1 Global Human Capital Trends 2014, Deloitte University Press. 

Maaike de Wit,  
Manager HR Interim Talent  

RaymakersvdBruggen 
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Oorzaak van de lacunes  
Blijkbaar vinden ook HR-professionals zelf dat het aan die competenties nog wel eens ontbreekt. Hoe 
kan dat? Twee oorzaken zijn te onderscheiden.  

In de eerste plaats is HR vooral bezig met het ontwikkelen van de rest van de organisatie, in 
plaats van met zichzelf. We zijn al de kostenpost, denken ze misschien, en investeringen in de lijn 
hebben directer resultaat. Daar komt bij dat er de laatste jaren veel is bezuinigd op opleiding & 
ontwikkeling, ook voor HR. Bovendien zijn HR-professionals minder geneigd om met de vuist op tafel 
te slaan om hun eigen professionele ontwikkeling veilig te stellen. 
 De tweede reden heeft te maken met hoe je wordt opgeleid. Organisaties werven vaak met 
veel enthousiasme jonge HR-professionals. Hun rugzak is dan uitstekend gevuld met vakinhoudelijke 
kennis, maar het hebben van impact op een CEO leer je niet in de collegebanken. 
 

Pijn  
De pijn die het gevolg is van deze lacunes is niet dagelijks voelbaar, maar wel reëel, zegt Maaike de 
Wit. ‘HR kan in potentie ontzettend veel impact hebben. De menselijke factor bepaalt immers het 
succes van heel veel organisaties. Maar wanneer je als HR onvoldoende kunt bijdragen omdat je 
competenties niet op orde zijn… dan is dat een gemiste kans. In het verlengde hiervan zou je je zelfs 
kunnen afvragen of het succes van een organisatie niet evenredig oploopt met de kwaliteit van de HR-
professional. Simpeler gezegd: als HR niet relevant is, dan is het de vraag of de organisatie op lange 
termijn überhaupt wel kan blijven bestaan. Zowel medewerkers als consumenten pikken het in deze 
tijd niet meer wanneer een bedrijf alleen maar op cijfers en geld stuurt. HR vergeet weleens hoe 
belangrijk het is voor het morgen en overmorgen van de organisatie.’ 
 

Zelfinzicht 
Het allereerste wat voor ontwikkeling nodig is, is zelfinzicht. Centrale vragen daarbij zijn: wie ben ik, 
wat kan ik, waar sta ik en wat heb ik de komende tijd nodig. 
 Mensen die weten wie ze zijn, die weten waar hun sterke kanten liggen, en die weten waar ze 
op leeglopen, zijn véél beter in staat om vanuit zelfvertrouwen ‘rechtop te staan’ en zelfverzekerd mee 
te praten over zowel de dagelijkse brandjes als de langetermijnkoers van het geheel. Pas als je 
nauwkeurig weet waar je zélf staat, kun je ook een ferme inhoudelijke positie ten opzichte van anderen 
innemen. Persoonlijk leiderschap wordt dé onderscheidende waarde op de arbeidsmarkt. Het gaat dan 
vooral over authenticiteit en niet geleid worden door het bestaande systeem of andermans 
verwachtingen. Openheid en eerlijkheid naar jezelf zijn belangrijke waarden hierbij. 
 Zelfinzicht gaat deels over reflectie op competenties, maar óók over dieperliggende blokkades. 
Overtuigingen die ooit behoorden tot een zinvol verdedigingsmechanisme, kunnen later in het leven 
flink in de weg liggen. Misschien is de tijd dan rijp voor begeleiding. De grootste rem op ontwikkeling 
is angst en onzekerheid. Erken dit en weet dat anderen er ook mee worstelen. 
 

‘Pas als je nauwkeurig weet waar je zélf staat,  
kun je ook écht positie ten opzichte van anderen innemen’ 

 

Hoe kom je tot dat zelfinzicht? 
Weten wie je bent komt bij de meeste mensen met de jaren. Een persoonlijke crisis (ontslag, 
relatieproblemen, overlijden van dierbaren) zorgt ervoor dat sommige mensen de spiegel pakken en 
de confrontatie aangaan met wat ze zien. 

Maar dat hoeft niet, zegt Maaike de Wit, je kunt een spiegel ook organiseren. ‘Coaching is een 
bekende manier, die soms goed werkt. Nadeel is dat je alleen werkt met wat je zelf inbrengt en dat de 
blinde vlekken dan niet worden aangepakt. Voor intervisie geldt dat minder, daar kun je anderen 
vragen om jou feedback te geven op hoe je overkomt.  
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Wanneer intervisie alleen gebeurt binnen de eigen organisatie, bestaat het gevaar dat 
bestaande belangen en verhoudingen de eerlijkheid en openheid in de weg staan. Ten slotte is er 
mentoring, waarbij je jezelf koppelt aan iemand met meer kennis en levenservaring die óók 
strategische businessvraagstukken begrijpt. Soms is dat in de praktijk lastig: mensen op senior 
management niveau zijn schaars én zitten doorgaans niet overdreven ruim in hun tijd.’ 

 

‘Durf je niet te reflecteren op je eigen handelen,  

dan kun je niet effectief zijn’ 

 
Het advies is sowieso om collega-professionals buiten je organisatie of buiten het HR-

vakgebied op te zoeken, om zo het risico op blinde vlekken te verkleinen. Organisaties zijn geen 
eilandjes meer, een frisse blik kan je de ogen openen. ‘In de praktijk gebeurt dit nog te weinig’, zegt 
Maaike de Wit. ‘Van coaching en intervisie hoor je nog weleens, maar dat mag nog veel meer. Mensen 
vinden het niet altijd leuk om naar zichzelf te kijken. En vaak ís het ook niet alleen plezierig. Maar durf 
je niet te reflecteren op je eigen handelen, dan kun je eenvoudigweg niet effectief zijn. Een 
afrekencultuur bij organisaties helpt overigens ook niet om je kwetsbaar op te stellen.’ 

Zelf heeft De Wit het interne HR-talentprogramma van RaymakersvdBruggen gevolgd om de 
spiegel op te zoeken. Het programma bestond uit coaching, intervisie, mentoring en trainingen op het 
gebied van persoonlijk leiderschap. ‘Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik kritisch ben, naar mezelf, maar 
ook naar anderen. Ik ontdekte dat mijn kracht ligt in het creëren van verbinding in groepen, maar dat 
ik ook streng ben en een bijter als ik een doel voor ogen heb. Ik ben me er nu van bewust dat ik soms 
moet loslaten. Daarnaast heeft het me een enorme verbreding gegeven van de kijk op dingen, een 
boost in m’n netwerk én een behoorlijke voeding van m’n ambitie. De overall winst zit ’m erin dat ik 
door het gegroeide zelfinzicht vaker kies voor dingen waar ik goed in ben en andere taken aan anderen 
overlaat. Het is heel simpel: als je vaker doet waar je goed in bent, word je snel succesvoller en krijg je 
uiteindelijk meer plezier.’  
 Inzicht in wie je als mens ten diepste bent is dus essentieel bij de competenties die gevraagd 
worden in de nieuwe HR-rol. Vanuit dat zelfbewustzijn ga je je namelijk vanzelf zó opstellen dat je die 
impactvolle gesprekspartner bent. Het is dan overigens de vraag of je op dat niveau nog van de afdeling 
HR bent, of dat je je met de leiding van de organisatie bemoeit, met toevallig een verhoogde interesse 
in HR-vraagstukken. Maar dat terzijde. 
 

Ondergeschoven kindje van persoonlijk leiderschap 
Effectieve professionals besteden niet alleen aandacht aan hun hoofd en de boekenkennis die 
ze daarin stoppen. Ze bloeien op als er een balans is tussen vier aspecten, die elkaar bovendien 
versterken wanneer ze in samenhang ontwikkeld worden. 
1. De ratio. Het mentale aspect van het werk. 
2. De emotie. Sta je in contact met je eigen gevoelens (de basis van al je handelen) en kun je je 
empathisch inleven in de gevoelens van anderen? 
3. Het lichaam. Zit je lekker en gezond in je lichaam en voel je je fit?  
4. De ziel. Het maakt niet uit of je het spiritualiteit of zingeving noemt, maar de mens is een 
energetisch wezen dat zoekt naar zelfbewustzijn en zingeving. Helaas is er op de werkvloer 
maar weinig aandacht voor wie we zijn en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. 
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Zelfinzicht wordt straks normaal 
Een van de kenmerken van de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, is dat ze ontwikkeling het 
allerbelangrijkst in hun loopbaan vinden. Ze willen ruim baan geven aan hun persoonlijke ontwikkeling 
en stellen dat als een duidelijke prioriteit. Deze generatie is en blijft leergierig, waar eerdere groepen 
salaris en zekerheid belangrijker vonden. 
 Dat lijkt in eerste instantie mooi, zegt Maaike de Wit. ‘Je kunt namelijk verwachten dat 
zelfinzicht een stuk makkelijker te verkrijgen is met zo’n grondhouding. Met een pleidooi voor 
persoonlijk leiderschap hoef je over een paar decennia niet meer aan te komen dus. Toch is er een 
kanttekening: jongeren zijn doorgaans snel uitgekeken. Borging is überhaupt een moeilijk aspect van 
leren, maar deze generatie is zo vluchtig in interesses dat het leereffect lager kan blijken te liggen. 
Soms moet je jezelf de ruimte geven om een paar jaar in zo’n spiegel te kijken en het geleerde te 
internaliseren, in plaats van elke paar maanden een nieuw speeltje te zoeken.’ 
 Een ander aspect is de vraag hoe organisaties met deze jonge HR-professionals om moeten 
gaan. Laat het grootste deel van het leren on the job gebeuren, zegt Maaike de Wit. ‘Geef jongeren de 
vrijheid om te ontdekken, initiatieven te ontplooien en fouten te maken en weer te herstellen. Het is 
belangrijk om jongeren verantwoordelijkheid en bewegingsruimte te geven, daar begint het leren. 
Vervolgens moet je tijd inbouwen voor reflectie en training, liefst met mensen van buiten de 
organisatie. Dat is goed voor je netwerk en voor het leren van best practices. Hierboven hebben we 
vormen daarvan besproken. Ook is het goed om jonge HR-professionals te stimuleren om mee te lopen 
op de werkvloer; zo krijg je inzicht waar de lijn wakker van ligt.’ 
 
 


