
  

  

 Februari 2013  -  BHP Groep  -  www.bhp.nl  

 

‘Praten over je 
toekomst is eng’ 
 

Interview met Willem Daalder  
 
 

 

 
 
 

Willem Daalder heeft 46 jaar als personeelsfunctionaris en manager 
gewerkt. Hij is begonnen bij de Postbank en heeft als hoofd P&O alle 
veranderingen en fusies van de organisatie, tot uiteindelijk ING, 
meegemaakt. 
 
 

 De rode draad in je loopbaan moet ‘verandering’ zijn geweest. 

Willem Daalder : “Dat klopt. En dat gebeurde langs twee lijnen. De 
verandering van de organisatie en wat het voor gevolgen had voor 
werknemers. En ten tweede de verandering van werknemers zelf. 
Eind jaren tachtig kreeg de Postbank een nieuw betalingssysteem en 
dat nieuwe systeem had personele consequenties. In zes jaar tijd 
moesten 2800 van de 7000 mensen eruit. Heel ingrijpend dus. De 
bedoeling van de Postbank was die mensen ander werk te laten 
vinden, een project waar ik me mee bezig heb gehouden. Daar heb ik 
geleerd dat als je mensen niet voorbereid op hun toekomst, niet 
daarover met hen in gesprek gaat, ze overvallen worden als hun baan 
komt te vervallen." 
 

 Wat heb je precies gedaan?   

Willem Daalder: “Van alles. Er moest een aantal vestigingen dicht; 
één is bijvoorbeeld verkocht, voor een andere hebben we een deal 
gesloten met KPN. In alle betrokken gemeenten hebben we met 
diverse partijen geprobeerd voor mensen oplossingen te vinden. 70 
procent van de mensen die eruit moesten heeft inderdaad een 
andere baan gekregen. 
Ons motto was ‘open en eerlijk communiceren’. In zo’n proces kun je 
drie fases onderscheiden. De eerste is de inzetbaarheid van mensen, 
de employability. De tweede noemen wij de preventieve fase. Dan 
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”Laat mensen zich vooral zelf 

ontwikkelen; stimuleer en 

ondersteun dat als bedrijf en grijp 

alleen daar in waar dat niet 

gebeurt en wel noodzakelijk is.” 
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Ons motto was ‘open en eerlijk communiceren’. In zo’n proces kun je drie fases onderscheiden. De eerste 
is de inzetbaarheid van mensen, de employability. De tweede noemen wij de preventieve fase. Dan maak 
je bekend: er gaan dingen veranderen, alleen weten we nog niet wat en om wie het gaat. In de derde 
fase is dat wel bekend.”  

 

 Hoe zie je de eerste fase? 
 
Willem Daalder: “Dat is dagelijks HR-werk. In mijn optiek is HR de verantwoordelijkheid van managers, en 
zijn de werknemers verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Wij moeten dan zorgen dat je met elkaar 
de ontwikkelingen goed in gaten houdt en dat je meebeweegt met de ontwikkelingen. En als mensen niet 
meer binnen het bedrijf kunnen blijven, moet je zorgen dat ze erbuiten aan de bak kunnen komen. 
Ik zei al: de organisatie beweegt, maar de mensen daarbinnen ook. Die twee sporen kunnen parallel 
lopen, maar dat hoeft niet. Mijn stelling is: laat mensen zich vooral zelf ontwikkelen; stimuleer en 
ondersteun dat als bedrijf en grijp alleen daar in waar dat niet gebeurt en wel noodzakelijk is.  
Met mensen die lang in dezelfde functie zitten, is het wel verstandig zo om de drie tot vijf jaar een goed 
gesprek te hebben, waarin je het hebt over hoe de toekomst voor hen binnen de organisatie eruit zou 
kunnen ziet.”  
 

 Hoe merk je dat er een probleem is? 
 
Willem Daalder: ”Zo’n gesprek vindt niet alleen maar plaats als er een probleem is. Juist wanneer 
mensen lang op dezelfde functie zitten kán dat tot problemen leiden, omdat ze vastlopen. Ze hebben 
geen zin meer in het werk, de aandacht verslapt, ze gaan fouten maken. Het is in eerste plaats dan de 
taak van de manager om deze medewerkers goed te volgen. Blijft dat achterwege dan is het de taak van 
HR om daarover in gesprek te gaan met de manager. 
 
Wat ik gemerkt hebt is dat het praten hierover vaak op de tweede plaats wordt gezet. Dan hoor je 
opeens dat er eerst nog wat af moet, eerst klanten worden gebeld, enzovoorts. Werkinhoud gaat voor 
ontwikkeling, voor verandering. Totdat er iets gebeurt, en het niet meer gaat. 
Met andere woorden, bezig zijn met de werkinhoud is veel veiliger dan over jezelf praten. Die inhoud is 
bekend, daar zijn procedures voor. Maar praten over je toekomst is eng, zo’n gesprek kan alle kanten op 
gaan. 
Ik heb een tijdlang het Nieuwe Werken van de grond getild en dan merk je hetzelfde. Mensen riepen al 
snel: geef ons regels. Maar dat past juist niet in het Nieuwe Werken. Daarin maak je afspraken.” 
  

 Wat kun je doen om dat proces beter te faciliteren? 

 
Willem Daalder: ”Meer gesprekken voeren. Mijn ervaring is als je er met mensen over praat er altijd 
oplossingen blijken te zijn voor de knelpunten die ze ervaren. Salaris is vaak zo’n punt, omdat het 
zekerheid biedt. Maar als je daar hele andere dingen tegenover kunt stellen, dan kan dat geld wel eens 
een heel andere waarde krijgen.” 

 

 Zette ING daar heel bewust beleid op uit? 
 

Willem Daalder: ”Ja. Zij deden er alles aan om werknemers te laten nadenken over hun ontwikkeling, 
over hun toekomst. Daar was ook geld voor. Waarom? Omdat als mensen daarmee bezig zijn, dan zijn ze 
ook gemotiveerd in hun huidige werk.” 

 
 
  
 
 



 Toch heeft het niet altijd gewerkt? 
 

Willem Daalder: ”Nee. Het succes van zo’n beleid hangt voor 80 procent af van communicatie, maar 
uiteindelijk moeten mensen het zelf doen. 
Ik merkte dat mensen doorgaan tot het niet verder gaat, en dan opeens worden geconfronteerd met de 
harde werkelijkheid. ‘Waarom zou ik een extra inspanning moeten doen’, hoorde ik vaak. ‘Waarom zou ik 
vrije tijd moeten opgeven, of naar een training gaan?’ Maar ik weet dat als je niets doet, je de kans loopt 
om vast te lopen. 
Het vervelende is dat we niet weten waarom mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden die 
geboden worden. Twee dingen die daarmee te maken hebben, weten we wel: werknemers die lang in 
dezelfde functie zitten, blijven achter in hun ontwikkeling. En vrouwen doen het op dat gebied beter dan 
mannen, vrouwen zijn meer geneigd naar zichzelf te kijken.” 
 
 

 Jouw werk bestaat ook uit het verbeteren van de organisatie. Hoe moet ik me dat voorstellen? 
 
Willem Daalder: ”Zorgen dat mensen beter met elkaar kunnen omgaan. Dat wil zeggen structuren zo 
maken dat mensen daar geen last van hebben. Als je zo veel mogelijk onnodige tussenlagen weghaalt, 
ben je al van een heleboel communicatieproblemen af.  
Van belang is dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. De kwaliteit van de output stijgt dan, de 
doorlooptijd loopt terug, het plezier van mensen neemt toe en daarmee vijzelt de organisatie zijn 
productiviteit op. En dat is in harde euro’s uit te drukken!  
Ook ontwikkeling kun je in geld uitdrukken. Want als mensen zich ontwikkelen, staan die mensen in de 
regel positief in het leven en dat heeft ook gevolgen voor hoe je in je werk staat. Daarnaast levert het iets 
extra’s op; als je baan omvalt dan val jij niet om, je hebt een alternatief.” 
 

 Botst het belang van de organisatie ooit met dat van de mensen? 

 
Willem Daalder: ”Natuurlijk. Het herplaatsen van mensen bijvoorbeeld in de bankwereld is soms moeilijk. 
In de financiële sector verdwijnen lagere functies steeds meer, en het aantal functies met een hogere 
opleiding neemt alleen maar toe. Je moet dus gedwongen van heel veel mensen afscheid nemen. Voor 
hen is er gewoon geen andere functies binnen de organisatie. 
 

 Heb je ten slotte een raad voor andere organisaties? 
 
Ik vind nog steeds dat mensen te weinig aan hun ontwikkeling werken, vaak te lang op een bepaalde post 
zitten. Als een organisatie daar een onduidelijk of geen beleid voor heeft, of men wil onderzoek, dan wil 
ik daar zeker een bijdrage aan leveren. Als je daar wat aan doet, versterkt en verdiept dat de inhoud, 
maar ook de verhoudingen tussen mensen. Je krijgt er een betere en plezierigere organisatie door.” 
 
 

 
Willem Daalder  
directeur/eigenaar C&D Advies  www.cdadvies.nl 
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Voor het publiceren van deze interviewspecial gaat onze  
speciale dank uit naar geinterviewde Willem Daalder  
en journalist Hans Walraven.   
 
BHP Groep, februari 2013 
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BHP Groep in het kort 

Al meer dan vijftien jaar 
ondersteunen we werknemers 
bij het maken van gerichte 
loopbaankeuzes. 

We adviseren organisaties op 
het gebied van mens en arbeid 
en verzorgen outplacement-
trajecten voor individuele 
kandidaten en groepen.  

Regelmatig publiceren wij 
korte artikelen over loopbaan-
ontwikkeling en eens per twee 
maanden verschijnt een 
column van de hand van onze 
directeur Adri van der Kemp.  
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