
Performance Management; meer dan 
een trend 

Als directeur, HR-partner of arbeidsprofessional heeft u als taak om dagelijks te werken aan de 
optimalisering van de doelstellingen van uw organisatie. Uiteindelijk gaat het om een vorm van 
rendement in relatie tot investering, wát dat rendement ook is en wélke investering er dagelijks ook 
wordt gedaan. Door de jaren heen is de invulling hiervan regelmatig onderhevig geweest aan 
(tijdelijke) trends. Het is lastig om als organisatie constant mee te gaan met alle trends, omdat we 
niet weten welke structurele bijdrage ze leveren aan onze strategische realiteit. Vaak zijn ze 
persoonsgebonden qua implementatie en toepassing en hebben hierdoor een korte levenscyclus. Dus 
waarom zou u als organisatie hier structureel tijd, energie en dus geld insteken? 
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Het antwoord hierop is duidelijk; u zult wel moeten als u wilt blijven bestaan als organisatie. De vraag 
is echter of we al die vernieuwingen die zeker gaan komen op een of andere manier toch onder 
controle kunnen krijgen. Of anders gezegd, is er één overkoepelende ‘trend’ die of u nu LEAN, Agile of 
Swarm bent, kan helpen bij het volbrengen van uw taken en doelstellingen binnen het speelveld van 
continue verandering? Ja die is er! Performance management. 

Als u kijkt in vakbladen, op social media of Google: u wordt overspoeld door HR-trends. Uit diverse 
onderzoeken en interviews met trendwatchers blijkt dat de komende vijf jaar een aantal HR-trends 
vaste grond aan de voeten zullen krijgen. 

HR zal in de komende jaren een grote invloed gaan krijgen op de bedrijfsvoering. En dan heb ik het 
niet over de traditionele HR-taken als beloningen en verzuimbegeleiding, maar over de 
voorspellende risicoanalyses van het personeelsbestand versus uw strategie. Continu verbeteren 
wordt de maatstaf en de wil om continu te kunnen verbeteren zit in de mogelijkheden en bereidheid 
van uw medewerkers.  

Focus op de medewerkers 
Wat opvalt aan de trends van de komende jaren is dat ze eigenlijk draaien om één onderwerp; de 
duurzame inzetbaarheid, kwaliteit en mobiliteit van medewerkers en leidinggevenden versus de groei 
en ontwikkeling van een organisatie. Deze aandacht voor de ‘factor mens’ binnen een organisatie 
heeft twee redenen: de economische crisis van de afgelopen jaren en de technologische 
ontwikkelingen. 

Tijdens de crisis legden veel organisaties hun focus vooral op kostenefficiëntie, reductie van 
personeelskosten en het verhogen van de effectiviteit van de organisatie door procesoptimalisatie 
zoals bijvoorbeeld LEAN. Oftewel, de focus lag vooral op wat wij noemen de ‘harde kant’ van de 
organisatie.  Een programma als LEAN heeft echter ook vele ogen doen openen wat betreft de 
invloed van de mens binnen de organisatie. De kwaliteiten, capaciteiten en gedragingen van 
medewerkers hebben een grote invloed op het wel op niet slagen ervan.  

Aan de andere kant staan we aan de vooravond van een technologisch tijdperk waarin de zekerheid 
van vandaag niet meer de zekerheid van morgen is. Studenten worden opgeleid voor functies die 
niet meer bestaan op het moment van afstuderen. Bedrijven zullen in de komende jaren door 



technologische toepassingen voor hele andere vraagstukken komen te staan wat betreft 
medewerkers en leidinggevenden.    

Praktijk versus papieren exercitie 
De factor mens, of zoals wij het binnen onze organisatie noemen de ‘Persoonsfactor’, is dus zeer 
belangrijk voor de ontwikkeling van een organisatie. En hier komt ‘performance management’ om de 
hoek kijken. In de kern is performance management er namelijk op gericht om binnen vooraf gestelde 
kaders een optimale realisatie van de organisatiestrategie te behalen met én via de medewerkers. 
Wellicht is dat ook de reden dat het “Inrichten van performance management” bovenaan het lijstje 
van HR-thema’s staat. 

In de praktijk roepen veel organisaties dat ze “aan performance management doen”, maar als wij 
hierover doorvragen merken we vaak dat het geen onderdeel van de dagelijkse praktijk is, waardoor 
het niet meer is dan een papieren exercitie. Een exercitie waar HR vol enthousiasme aan begint, 
maar die vervolgens verzandt in diverse systemen, werkwijzen en gedragingen van collega’s.   

De focus ligt dus in veel gevallen bij performance management nog teveel op de HR-kant van de 
organisatie. Het zou echter juist een speelveld van de boardroom moeten zijn. Als u de definitie van 
Performance management erbij pakt dan gaat het om de structurele verbinding versus het 
operationele en strategische speelveld. Continu verbeteren gaat om het proactief beheersen van dit 
speelveld.  

Dit vraagt een centrale strategische en structurele aanpak waarin diverse trends door de jaren heen 
de revue kunnen passeren. Het is wel van belang dat er trends worden toegepast die accenten 
kunnen verleggen en kunnen bijdragen aan die structurele aanpak. Om dit te realiseren moeten 
leiders wel in staat zijn te denken en te handelen vanuit (HR-)kennis. Ook zal er data beschikbaar 
moeten zijn welke continu inzicht geeft in de huidige stand van zaken en een voorspellend karakter 
heeft in de boardroom.  

De fundamentele aanpak 
Performance management is dus geen tijdelijk trucje maar een strategische integrale aanpak die 
boven alle trends ligt. Het is geen papieren exercitie, maar een innovatie die alleen kan werken door 
maximaal gebruik te maken van technologische toepassingen in de dagelijkse praktijk. Maar hoe gaat 
u dit inrichten en hoe maakt u het een wezenlijk onderdeel van het management. Hier is helaas geen 
standaard antwoord op te geven omdat elke organisatie te maken heeft met andere factoren die van 
invloed zijn. Wel zijn er een aantal bouwstenen binnen de gebieden Meten, Ontwikkelen en Borgen 
die structureel bijdragen aan een goed fundament. 

1. Strategische (HR-)informatie 
De toekomst van uw organisatie ligt in de voorspellende strategische informatieanalyse van data, 
zowel voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant. Het is van belang dat u vaststelt welke thema’s u wilt 
monitoren zodat u proactief kunt bijsturen. 
 
Stel uzelf vragen als: 
- Ben ik in staat te bepalen waar de potenties liggen en waar er kan worden doorontwikkeld? 
- Wie zijn mijn high potentials binnen de organisatie?  
- Hoe liggen de verhoudingen tussen targets, resultaten en medewerkers nú, maar vooral ook bij 
strategische koerswijzigingen?  
- Ben ik in staat om continue verbetering goed aan te sturen? 



 
De antwoorden op deze vragen liggen verscholen in de volgende elementen: 
 
2. Een adaptieve selectieprocedure 
De selectieprocedures mogen niet losstaan van de toekomst. Vaak wordt er gekeken naar wat er nú 
nodig is en niet wat er in de toekomst benodigd is. Laat staan dat er een inschatting kan worden 
gemaakt van de toegevoegde waarde van de kandidaat binnen het huidige en toekomstige team. Een 
organisatie die alleen beweegt langs de ‘harde’ kant is niet gereed voor de toekomstige taakstelling.   
 

3. Continue Inzage in het potentieel (P-factor) 
Het is van belang dat organisaties zich meer gaan richten op de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van mensen binnen de organisatie nu en vooral in de toekomst. Wat zijn de capaciteiten van mijn 
medewerkers, waarom gedragen ze zich zoals ze zich gedragen en wat drijft mijn medewerkers? De 
technologische ontwikkelingen wat betreft HR Analytics kunnen u hierbij helpen. U kunt met behulp 
van testen en analyses meten wat de huidige stand van zaken is, maar óók waar het potentieel ligt.  
 

4. Integratie van Performance Targets (P-targets) 
Een organisatie die target georiënteerd is maar deze niet heeft geïntegreerd met de inzage in het 
potentieel, is als een zeiljacht op koers maar met mogelijk een verkeerde bemanning.  
 
Kortom, de juiste afstemming op elkaar bepaalt het succes. Niet alleen in het begin, maar vooral 
gedurende de verandering in koers of bemanning. Dit vraagt om een aansturing en flexibiliteit vanuit 
continue voortgangskennis en inzage in de (toekomstige) mogelijkheden. 
 

5. Continue monitoring en feedback (P-rating) 
Uw medewerkers zijn niet meer gebaat bij die eenmalige beoordeling op jaarbasis met daarbij een 
mogelijke salarisverhoging. Sterker nog, u bent hier niet meer bij gebaat gezien de belangen en 
ontwikkelingen.  
 
We hebben geconstateerd dat een organisatie snel en flexibel moet kunnen inspelen op 
veranderingen. Waarom dan een traditioneel feedbacksysteem toepassen dat reactief gedrag in de 
hand werkt. Een snellere en kortere feedback richting uw medewerkers is essentieel. Agile en LEAN 
zijn gebaseerd op korte projecten met haalbare doelstellingen. Waarom uw beoordelingssysteem 
dan niet?   
 
Het is hierbij wel van belang dat u de juiste up-to-date informatie gebruikt als input voor verdere 
verbetering, gericht op het potentieel en op performance targets. 
 

6. Een leven lang leren  
Uiteindelijk zorgen de P-factor, P-targets en P-rating structureel voor een gerichte doorontwikkeling 
van uw organisatie en uw medewerkers. Een organisatie die aan het leren is voor de huidige situatie 
loopt altijd achter de feiten aan. 
 
Proactieve stimulering door het aanbieden van de juiste leer- en ontwikkelprogramma’s is het 
stuurmechanisme. Echter dit vraagt vanuit HR een continue afstemming en inrichting van opleiding 



versus de toekomstige strategie en inzage in de groei van uw medewerkers in mogelijkheden en 
talenten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

Conclusie 
Als u de bovenstaande stappen geïntegreerd inricht, heeft u hiermee een goed fundament gecreëerd 
voor performance management en bent u echt gericht bezig met de toekomst van uw organisatie en 
alle factoren die hierop van invloed zijn.  

Maak gebruik van de technologische ontwikkelingen op dit gebied door met behulp van de 
aanwezige data de optimale organisatiestrategie te behalen. Deze data dienen wel langs 
verschillende wegen “verzameld” te worden. Maak hierbij gebruik van een leven lang leren.  

Help uw medewerkers zich gereed te maken voor de dag van morgen en overmorgen op basis van 
hun mogelijkheden en taakstellingen en help zo uw organisatie om uw noodzakelijke strategische 
doelstelling te behalen. Maak gebruik van trends maar zorg voor een strategisch skelet in de vorm 
van performance management. 


