Hoofddorp, 23 augustus 2016
BETREFT: TERUGKOPPELING BEDRIJFSGESPREKKEN HOUSE OF LOGISTICS
Geachte Relatie,
Afgelopen maanden hebben Willem de Koning, Milo Stokman en Joost Bakker binnen
de metropool Amsterdam zo’n twintig logistiek dienstverleners en organisaties
met een belangrijke logistieke functie bezocht. We hebben met leidinggevenden, hr
managers én met logistiek medewerkers gesproken.
In de gesprekken stond de vraag centraal: “Wat wordt er al gedaan en wat moet er
nog gedaan worden om de logistiek vakman van 17 tot 67 jaar duurzaam inzetbaar
te houden?”.
Dit document is geschreven op basis van onze bevindingen.
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HET DOEL
House of Logistics wil met het Leven Lang Leren project samen met bedrijven én medewerkers
komen tot werkbare manieren om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen.
Werkgevers en werknemers blijken verschillende prioriteiten te hebben. Het is een mooie
uitdaging om in het bedrijf een gezamenlijk belang te definiëren en een aanpak te creëren die
beide partijen helpt aan een beter resultaat op korte maar vooral ook op langere termijn.

OPVALLEND
Een interessante waarneming is dat de logistiek medewerker zichzelf vaak niet herkent als
‘logistiek vakman’ en een vrij smal beeld heeft van de toch heel brede wereld van logistiek.
Hierdoor ontdekt men bijvoorbeeld niet de baankansen bij andersoortige vormen van logistiek.
Ook opvallend is dat de meeste bedrijven die wij gesproken hebben geen concrete visie
en plan van aanpak hebben om de duurzame inzetbaarheid van de logistiek medewerker te
ondersteunen. Het belang wordt wel in groeiende mate onderschreven

VERANDERINGEN
Technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe vraagstukken in de logistiek. Logistiek wordt
meer en meer een rechtstreekse verbinder tussen producent en eindgebruiker. Robotisering,
automatisering en een nieuwe horizon vereist aanpassingsvermogen, verbreding en verdieping van
skills van management en operatie. Formeel en informeel leren moet als continu-proces geborgd
zijn binnen bedrijven om medewerkers soepel mee te laten bewegen met de veranderingen.
Naast de veranderende klantbehoefte is de impact van politieke besluitvorming voelbaar
binnen bedrijven. Wet Verbetering Poortwachter, Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid
verplaatsen de verantwoordelijkheid van schadelast rondom werkloosheid en verzuim naar de
werkgever. De pensioengerechtigde leeftijd schuift op, medewerkers werken door tot 67 jaar. Naast
aanpassingsvermogen is fit en vitaal blijven belangrijk om als medewerker én bedrijf succesvol te
kunnen functioneren en ondernemen.
Een steeds veranderende klantbehoefte vraagt om een flexibele arbeidsmarkt. Nieuwe
behoeftes vragen andere competenties. Bedrijven en medewerkers moeten zich bewust worden
dat werkzekerheid in een snel veranderende samenleving nauwelijks voorkomt. Daarvoor in de
plaats komt baangarantie. Mobiliteit en flexibiliteit, zowel intern als extern, zijn hierin
sleutelwoorden.

DRIE PIJLERS
Als we het hebben over mens of vakman, er zijn steeds drie pijlers die naar voren komen die, mits
met elkaar in balans, er voor helpen zorgen dat een persoon goed inzetbaar blijft.
1. Ontwikkeling
2. Vitaliteit
3. Mobiliteit/flexibiliteit

VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap werden vaak genoemd als benodigde kernkwaliteit van
een logistiek vakman. Ben je je als vakman bewust van je rol binnen de keten? Waar begint je
verantwoordelijkheid en waar eindigt deze? Hoe kun je de eigen verantwoordelijkheid dragen als
elders in de keten zaken niet goed verlopen en opgelost worden?
De meeste bedrijven geven aan dat eigenaarschap zich nu vooral bij enkele koplopers in de
groep goed manifesteert. Deze mensen werken vaak al op spilposities in de organisatie.
Uit verantwoordelijkheid en eigenaarschap komen een aantal andere competenties voort. Je
bent flexibel en springt bij als er op een andere plek handen te kort zijn. Je communiceert duidelijk
en verlangt dit via luisteren, doorvragen en samenvatten ook van je relaties. Je leest en deelt de
benodigde informatie. Je kent niet alleen je eigen plaats binnen de logistieke keten maar overziet
het geheel.
Als je verantwoordelijkheid en eigenaarschap vertaalt naar inzetbaarheid dan kom je bij de
kernvraag: wie is wanneer verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de medewerker? Werkgever
of werknemer? Als het bijvoorbeeld gaat om veilig werken, faciliteert de werkgever een veilige
werkomgeving. De werknemer neemt de verantwoordelijkheid om binnen deze omgeving zijn werk
veilig uit te voeren en persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken.
Beide partijen hebben belang bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Belangrijk is wel om
duidelijk te definiëren wie waar verantwoordelijk voor is en waarom.
House of Logistics wil hier graag bij helpen. Operationeel leidinggevenden moeten vervolgens
structureel en gestructureerd in gesprek met medewerkers. Daar wordt niet alleen besproken wie
wat doet maar ook wie verantwoordelijk is. (zie afb. 1)

Strategisch'
Tac;sch'bedrijf(

Tac;sch'persoonlijk(

Opera;oneel'

Afb. 1

• Visie,'waar'wil'het'bedrijf'naartoe'ontwikkelen?'
• Wat'is'het'bestaansrecht'en'doel'van'het'bedrijf?'
• Belang'voor'de'organisa;e'van'inzetbaarheidsbeleid,'wat'levert'het'op?'
• Welke'mensen'hebben'wij'nodig?'

• Het'doel:'welke'bijdrage'levert'jouw'afdeling'aan'het'geheel?'
• Belang,'wat'kan'anders,'beter'en'eﬃcienter?'
• Welke'competen;es'heb'ik'nodig'om'dit'te'realiseren?'

• Drijfveren'van'jezelf'en'van'je'medewerkers?'
• Wat'is'het'doel'in'je'werk?'
• Wat'kun'je'al'en'wat'mis'je?'
• Wat'haal'je'bij'andeen'op'en'wat'wil'je'graag'zelf'leren?'

• Wat'zijn'je'intrinsieke'mo;vatoren/drijfveren?'
• Waar'ben'je'trots'op?'
• Wat'is'het'doel'in'je'werk?'
• Wat'kun'je'al,'wat'mis'je'en'wat'wil'je'leren'en/of'bereiken?'

!

DE LEIDING
Bij onze bedrijfsbezoeken kwam veelvuldig naar voren dat veel leidinggevenden momenteel niet
goed in staat zijn om deze inzetbaarheidsgesprekken te voeren. Veel medewerkers zijn
leidinggevende geworden omdat ze goed waren in hun werk, het verantwoordelijkheidsgevoel
bovengemiddeld was of op basis van anciënniteit en dus niet altijd vanwege het feit dat ze konden
managen, coachen of verbinding konden maken met mensen. Deze kwaliteiten worden wel steeds
meer van leidinggevenden gevraagd. De huidige tijd vraagt medewerkers die zelf

verantwoordelijkheid tonen en de juiste beslissingen nemen. Leidinggevenden coachen
medewerkers in hun groei naar vakvolwassenheid.
House of Logistics ziet het als haar taak om samen met bedrijven ontwikkeltrajecten op te zetten
voor leidinggevenden. Het welslagen van de ontwikkeling van logistiek medewerkers naar de
logistiek vakman van de toekomst ligt voor een belangrijk deel bij het voeren van het goede
gesprek. (zie afb. 1)

DE OPERATIE
In de operatie ligt het belangrijkste aandachtspunt: de logistiek medewerker van de toekomst. Hoe
deze er in de toekomst uit zal zien kun je prima met ‘bedrijven’ bespreken maar je moet zeker ook
met de logistiek medewerkers zelf aan tafel!
Wat zijn de drijfveren van logistiek medewerkers om te bewegen als je baan morgen niet op de
tocht staat? Hoe ga je nadenken over je toekomst als je dagelijks tot over je oren in het werk zit en
steeds andere zaken prioriteit ‘afdwingen’.
De drijfveren zijn er wel degelijk maar deze liggen vaak niet primair bij ontwikkeling of
mobiliteit/flexibiliteit. Vitaliteit komt regelmatig als eerste naar boven.
House of Logistics wil graag kijken of we medewerkers in beweging kunnen krijgen langs de as
van hun drijfveren. Dit omdat inzetbaarheid ook een belangrijke verantwoordelijkheid is van de
medewerker zelf. Wij zien medewerkers hun verantwoordelijkheid pas goed nemen als ze beseffen
waarom en waarvoor: gezond, gelukkig en gemotiveerd je pensioengerechtigde leeftijd halen?
Voor sommigen een ‘ver van hun bed show’, voor anderen ‘2 voor 12’. Het belang van zelf de
regie voeren over je (werkende) toekomst, zowel op korte als lange termijn, lijkt evident. Als we dit
doen langs de as van de, per levensfase veranderende, drijfveren werken we vanuit het tastbare nu.

EN NU?
In het najaar 2016 gaan we met drie bedrijven concreet aan de slag. ‘Key’ is dat we de medewerker
centraal zetten, de leidinggevende coachen in het voeren van het juiste gesprek en samen met de
directie een visie op inzetbaarheid formuleren.

Namens het Leven Lang Leren -team,
Met vriendelijke groet,
Milo Stokman				
Willem de Koning			
Joost Bakker
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