
- ‘Die eigen regie
was ik niet gewend,

ik vond het fantastisch!’

‘Na een jaar hadden we zelfbewuste 
HR-professionals’

HR-medewerkers die keurig en
foutloos hun taken uitvoeren: we
kennen ze allemaal.
En hoewel ze zéker waarde hebben, 
verwachten we anno 2016 ook nog
iets anders van HR. Bouw- en
Infrabedrijf TBI uit Gouda besloot 
daarom om alle HR-adviseurs een 
groeispurt naar zelfbewustzijn te
laten maken. Maaike de Wit van
RvdB, die het  hele incompany-
programma begeleidde, in gesprek 
met HR-directeur René Verhoeven 
over het afgelopen jaar.

Lees hier het interview met HR directeur René Verhoeven 
van Bouw- en Infrabedrijf TBI uit Gouda.



‘TBI sloeg in 2014 een nieuwe weg in’, vertelt René Verhoeven. ‘De HR-afdelingen van 21 aparte bedrijven, wer-
den centraal georganiseerd en moesten gaan samenwerken. Deels om op termijn kosten te besparen, deels om 
meer in control te komen, en deels ook om een forse impuls te geven aan de kwaliteit. Bij sommige bedrijven 
was maar 0,4 fte aan HR in dienst. In de praktijk ben je dan vooral bezig de administratieve gaten dicht te lopen. 
Ruimte om je vakinhoudelijk te verdiepen in HR-ontwikkelingen is er dan niet. De kwaliteit kon echt omhoog.’

‘Op papier is het leuk bedacht: 12 HR-adviseurs uit totaal verschillende bedrijven bij elkaar in één ruimte zet-
ten. Maar in de praktijk gaan ze dan niet ineens effectief samenwerken. Daarom is aan RvdB gevraagd een 
incompanyprogramma van een jaar te verzorgen met focus op persoonlijke ontwikkeling. In maart 2015 zijn we 
gestart en op 1 februari 2016 werd het traject afgerond.
Het programma bestond uit 6 dagen externe training en 4 tussentijdse intervisiebijeenkomsten. Dat lijkt in 
een heel jaar misschien niet veel, maar in de praktijk werd er in die korte tijd veel persoonlijke transformatie 
gerealiseerd. Daarbij komt dat training on the job een belangrijk onderdeel vormde van het traject.’

 ‘Persoonlijk leiderschap gaat voor mij over zaken als:
wie ben ik en hoe verhoud ik

me tot mijn omgeving?’



‘Hoe zag het programma eruit?’
Een groot deel van het programma was gericht op persoon-
lijk leiderschap, vertelt René Verhoeven. ‘De begeleiders van 
RvdB zetten onze mensen aan het denken over belemmeren-
de overtuigingen, normen, drijfveren, et cetera. En ze plantten 
zaadjes rondom het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 
Blijf je (in de onderstroom) klagen over dingen waar je het 
niet mee eens bent, of zet je de oogkleppen af om te kijken 
wat er nog wél mogelijk is en wat je daarin zélf kunt doen?’
Die eigen verantwoordelijkheid werd direct na de éérste dag 
al opgepakt. Het thema was projectmanagement, en de me-
dewerkers werd gevraagd hoe dat eigenlijk liep. ‘Diezelfde 
avond kreeg ik al een mailtje of we de volgende morgen even 
konden sparren, want ze hadden een voorstel. Die eigen re-
gie was ik niet gewend, ik vond het fantastisch!’

‘Wat heeft het traject jullie opgeleverd?’
‘We hadden mensen die keurig hun taak uitvoerden, maar 
weinig ondernemerschap toonden. Nu hebben we zelfstu-
rende professionals rondlopen. Mensen die proactief verant-
woordelijkheid nemen voor wat ze om zich heen zien gebeu-
ren. Van 1.0 naar 2.0. Dat is echt een heel grote omslag en 
een compliment waard.’ 

Mensen hebben daarnaast veel meer zelfkennis gekregen. 
‘Persoonlijk leiderschap gaat voor mij over zaken als: wie ben 
ik en hoe verhoud ik me tot mijn omgeving? Medewerkers 
hebben een grote slag gemaakt, ook door op ‘t eind zichzelf 
en hun persoonlijke ontwikkeling te presenteren. Een HR-
adviseur vertelde tegenover al haar collega’s waar zij het al-
lemaal voor doet, ze liet zich echt in haar hart kijken. Weer 
iemand anders kwam tijdens de zoektocht naar binnen tot 
de conclusie dat ze niet meer op de goede plaats zat. Daarop 
heeft ze – weer heel proactief – middels jobcraften een exper-
trol voor zichzelf gecreëerd.’

‘En op teamniveau? Los van de individuen.’
‘Er zit nu een team dat elkaar aanspreekt op dingen die niet 
goed gaan. Voorheen liep men na een mislukte vergadering 
verongelijkt weg, nu wordt er bijgestuurd door effectieve 
feedback te geven. Daardoor stijgt de kwaliteit van de samen-
werking en van het werk enórm. Wat je ziet is dat mensen 
dichter bij elkaar zijn gekomen door het hele traject en dat er 
meer lol en plezier is. Teambuilding was op zich niet het doel 
van het programma, maar het was wel een mooi bijeffect.’



‘Hoe heb je de begeleiding van RvdB ervaren?’
‘Als professioneel. Ik krijg wel meer HR- en trainingsbureaus 
over de vloer, en óf ze snappen de klantvraag niet, óf ik moet 
continu oppassen dat ze me ongemerkt iets proberen aan te 
smeren. Jullie zijn eerder zakelijk dan commercieel, dat vind 
ik fijn. Er is veel overleg geweest over de opzet en inhoud van 
de training, waarbij veel ruimte was voor maatwerk. Daar-
door was de kwaliteit goed, het voldeed ruimschoots aan de 
verwachting. Tot slot vond ik het goed georganiseerd, ook in 
de randzaken: als ik mijn mensen toevertrouw aan anderen, 
wil ik er ook op kunnen vertrouwen dat ze in goede handen 
zijn.’

‘Wat ga je nu doen?
Hoe ga je dat wat we bereikt hebben borgen?’
‘Het traject met jullie is afgelopen, maar we laten het niet in-
zakken. We blijven tweemaandelijks trainingsmomenten en 
intervisiebijeenkomsten plannen. Daarbij is trouwens ook 
ruimte voor externe trainers. Onze medewerkers gaven zelf 
aan nog meer te willen weten van bepaalde onderwerpen. Ik 
ben blij dat ze ook zélf de toegevoegde waarde hiervan inzien, 
en zelfs zó, dat ze er zélf om vragen.’

‘Hoe ervaarden medewerkers het zelf?’
‘De collega’s vonden het aanvankelijk wel spannend. Ze 
voelden goed aan dat ze even de regie verloren en úit hun 
comfortzone werden gehaald. Overigens begonnen ze het 
programma na een tijdje ook wel te ervaren als een uitje. Ze 
zagen dat er in hen werd geïnvesteerd en dat we niet over 
een nacht ijs waren gegaan. Dat werd gewaardeerd.’

‘Wat zou je een volgende keer anders willen doen?’
‘Ik zou het hele traject wat minder verspreid laten plaatsvin-
den, dus qua tijd compacter ingedeeld. De aandachtsspanne 
van een jaar is kennelijk toch wat lang: sommige mensen ver-
langden op het eind naar afsluiting.’

‘Voor je medewerkers was het intensief.
Hoe heb jij het beleefd?’ 
‘Ik vond het bij tijd en wijle moeilijk om hun worsteling te zien. 
Ik was degene die ze uitdaagde, in een spannende, verande-
rende omgeving, en dan is het ook mijn verantwoordelijkheid 
dat het ze goed gaat. Als je dan mensen ziet worstelen, is dat 
best spannend, ook voor mij als leidinggevende.’

 ‘We hadden mensen die keurig
hun taak uitvoerden, nu hebben we

zelfsturende professionals’


