
e veel flexpersoneel in logistiek belemmert innovatie 

FIR in een veranderen 

et spel met de kluwen wol zorgt voor een kluwen van nieuwe verbindingen 

teel bedrijven zijn op zoek naar flexibiliteit. Toch kleeft 
lier een opmerkelijk nadeel aan. Dit blijkt uit onderzoek 
Jan professor Steven Dhondt, dat hij presenteerde 
tijdens de inspiratiemiddag 'HR in de logistiek' van de 
Kring logistiek en Supply chain (KIS). 
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rbeidsmarkt en maatschappij 
veranderen in hoog tempo 
en daarmee verandert ook de 
afdeling bij logistieke bedrijven 

waar personeelszaken, oftewel human re-
sources, is ondergebracht. Om zich te laten 
bijpraten over de meest recente ontwikke-
lingen kwamen HR-managers en directeu-
ren naar de KLS-middag van TLN over 
`HR in de logistiek'. De eerste spreker is 
Erik van der Liet van Randstad. Hij noemt 
vier werkgerelateerde thema's: demografie 
:vergrijzing), technologie (robots, zelfrij-
lende auto's), globalisering en duurzaam- 

ie  id. 'Als gevolg van ontwikkelingen bin-
len deze thema's staan HR-afdelingen voor 
iieuwe uitdagingen. Sluit de HR-strategie 
ian bij de bedrijfsstrategie? Heeft de orga-
iisatie oog voor talent en ontwikkeling? Is 

aandacht voor generatieverschillen? Ook 
aanpassingsvermogen, optimale inzetbaar-
leid en diversiteit verdienen de aandacht 
van de afdeling 14R. Bedrijven, ook in de 
logistiek, zoeken al langer naar flexibele 

contracten om de kosten te verlagen en om 
pieken en dalen op te vangen. Het aantal 
flexibele contracten neemt structureel 
toe tot wel 40 procent, het sterkst onder 
jongeren en lager opgeleiden. Ook vast per-
soneel is flexibel inzetbaar in drukke tijden. 
Nadeel van flexibele contracten is dat het 
veel onzekerheid met zich meebrengt voor 
het personeel en er zelfs een tweedeling 
kan ontstaan tussen werknemers met een 
vast en met een flexibel contract.' 

Sociale innovatie 
Professor Steven Dhondt, in vaste dienst 
van TNO, gaat vervolgens in op de vraag 
hoe we in de toekomst sociaal kunnen 
innoveren. Hij begint met opmerkelijk 
advies. 'Mijn gouden tip is: geef mensen 
een vast contract.' Later laat hij zien dat 
Nederlandse logistieke bedrijven met veel 
flexibel personeel niet goed scoren op 
sociale innovatie. In de logistiek wordt veel 
nieuwe kennis ontwikkeld en zijn nieuwe 
methoden en technologieën beschikbaar. 

Het succesvol invoeren blijkt vaak lastig, 
omdat er te weinig aandacht is voor het 
sociale aspect. Dhondt legt de aanwezigen 
de vraag voor of de logistiek in Nederland, 
internationaal gezien, sterk is in hard of 
slim werken. Hij haalt onderzoek van TNO 
aan: 'Bedrijven in de logistiek geven zelf 
aan dat de arbeidsproductiviteit in 2013, 
gerekend vanaf 2010, is gegroeid. In 
vergelijking met andere Europese landen 
scoort Nederland hiermee bovengemid- 
deld. Maar wat de groei van de omzet en 
de verbetering van de financiën betreft ziet 
het er heel anders uit: Nederland eindigt 
op de op één na laatste plaats, boven 
België. Ook het percentage vernieuwende 
bedrijven in de Nederlandse logistiek zit 
niet ruim 30 procent in de onderste regio-
nen, samen niet Duitsland met ruim 20 
procent vernieuwende bedrijven. Daaren-
tegen zitten Polen, Oostenrijk, Zweden en 
Luxemburg op 40 procent of hoger. Hierbij 
gaat het om de introductie van een nieuwe 
marketingmethode, producten, processen 
of organisatie. Conclusie: we werken 
hard, maar we lopen wat innovatie betreft 
achter.' 

Innovatiekracht versterken 
Wat drijft innovatie? Wat innovatie in 
ieder geval afremt hij logistieke bedrijven 
is volgens Dhondt een groot percentage 
flexibel personeel. 'Uit kostenbesparing 
werkt 47 procent van de Nederlandse 
logistieke bedrijven met 20 procent ot' 
meer flexeontracten. Uitzonderlijk hoog 

11•11111 



ƒ'rotessor Steven Dhondt geeft de aanvverIgen 
op de insptratiemnidag veel stof tot nadenken. 
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als je het vergelijkt met andere landen.' In 
Duitsland heeft 20 procent en België 10 
procent van de logistieke bedrijven 20 pro-
cent of meer flexcontracten. Dhondt erkent 
dat een bedrijf in de logistiek 20 procent 
flexcontracten nodig heeft als buffer. 'Maar 
hoe meer flexcontracten, hoe minder de in-
novatiekracht van een bedrijf Het blijkt dat 
bedrijven die meer op innovatie inzetten, 
de sterkste verbetering van de prestaties in 

We werken hard, 
maar lopen achter 
op innovatie 
de afgelopen jaren hebben bereikt, ook in 
Nederland. Een andere factor is de mate 
van centralisatie, die samengaat met een 
lagere innovatiekracht. Bedrijven met een 
gecentraliseerde bedrijfsvoering zijn niet 
bepaald innovatief, terwijl een gedecentra-
liseerde bedrijfsvoering hoog scoort op de 

innovatie-index. Ruimte voor beslissingen 
op teamniveau of van een supervisor zijn 
kennelijk essentieel voor innovatie. Tot 
slot, meer sociale innovatie gaat gepaard 
met een hogere innovatiekracht. Als je als 
bedrijf wilt innoveren, kun je het beste 
teamgericht werken, een gedecentraliseerde 
aansturing hebben, een leer- en reflectieom-

geving creëren en goed samenwerken met 
de werkvloer. Dit zijn vier sociale inno-
vatie-elementen waarop de Nederlandse 
logistiek best goed scoort, al is er binnen de 

Sector wél veel verschil. Hierdoor  ontstaan 
meer klantgerichtheid en een positieve 
insteek.' 

Prognose voor 2023 
Wat staat de logistiek te wachten bij 
ongewijzigd beleid? Dhondt licht toe: 'Als 
het beleid in de logistiek niet wijzigt, zal 
de nadruk blijven liggen op de produc-
tiviteit.

- 
 Om toch aandacht te geven aan 

die heel belangrijke innovatie, zijn er 
maatregelen nodig op de arbeidsmarkt. 
Cijfers van 2014 wijzen uit dat de grootste 
groep werknemers in de logistiek voor 49 
procent bestaat uit middelbaar opgeleiden.  
Daarnaast heeft 34 procent een lager en 
15 procent een hoger opleidingsniveau. 
Bij ongewijzigd beleid ziet de prognose 
er voor 2023 als volgt uit: het middelbaar 
opleidingsniveau daalt naar 41 procent, 
het lager opleidingsniveau stijgt naar 45 
procent en het hoger opleidingsniveau zakt 
naar 13 procent. Die situatie is vergelijk-
baar met de percentages in 2005.' Dhondt 
denkt dat deze verschuiving niet wenselijk 
is en legt de zaal voor om na te denken 
over maatregelen om deze verschuivingen 
te voorkomen, bijvoorbeeld een oplei-
dingsstrategie of kennisontwikkeling. 
Daarbij komt dat de grootste groep werk-
nemers volgens hem wordt gevormd door 
vijftigplussers die het zwaarste werk doen. 
Een beleid voor duurzame inzetbaarheid is 

zeker geen  overbodige luxe.' Dhondt laat 
de recente ontwikkeling van e-commerce 
hierbij buiten beschouwing. 

Van piramide naar pizza 
Tot slot gaat HR-consultant Diana Rosso in 
op de invloed van social media en personal 
branding op HR-werk. Zij maakt duidelijk 
dat nieuwe media het begin van een grote 
verandering inluiden. 'Als we in onze vei-
lige grot blijven zitten, hebben we dan nog 
wel bestaansrecht? We moeten ons blijven 
ontwikkelen en in beweging komen. Jn de 
nieuwe wereld zijn onze  oude  gedragingen 
niet meer effectief. Er zit een kloof tussen 
de oude en nieuwe wereld. We moeten op 
zoek naar nieuwe patronen. Beschouw so-
ciale media als een middel om die nieuwe 
wereld in te gaan. We zitten nu in de tran-
sitie naar die nieuwe wereld.' Het inzetten 
van sociale media kan grote voordelen voor 
11R-medewerkers opleveren; ze kunnen 
gebruik maken van meervoudige persoon-
lijke verbindingen, ofwel het netwerk van 
je netwerk. Het is in ieder geval een andere 
manier van communiceren, samenwerken 
en organiseren. Samenvattend komt die 
manier van samenwerken neer up een ont-
\► ikkeling van piramide naar pizza's. Daar-
in werken mensen meer met elkaar samen, 
met vanwege een functie maar vanwege 
een rol die zij vervullen. Ter illustratie van 
haar verhaal doen de aanwezigen mee aan 
een soort marktplaatsspel door vraag en 
aanbod hij elkaar te brengen via het maken 
van persoonlijke verbindingen. Wat ont-
staat. is een nieuw en fijnmazig  netwerk; 
een kluwen van verbindingen. 
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