
 

 

HR Beleid  

Dynamisch Verbinden 

 
Om dynamiek en groei te verwezenlijken zijn mensen essentieel. Zonder mensen, geen 

beweging. Zonder hun kennis en vaardigheden geen ontwikkeling. Of het nu uw 

bedrijf, uw organisatie of uw afdeling betreft, overal is de verbinding tussen mensen in 

processen doorslaggevend om productiviteit te realiseren. 

 

Hoe goed weten mensen elkaar te vinden? Hoe bewust zijn zij zich van hun rol en hoe 

bewust zijn zij zich van de rol van de anderen? Bezitten zij de vaardigheden om daarop te 

verbinden? En is de regie daar dan ook op gericht in uw organisatie?  

 

De aanpak van Engaging Dynamics® is gebaseerd op het gegeven dat iedere relatie 

tussen twee partijen pas productief wordt wanneer daar een derde partij op 

ondersteunt. Anders gezegd, om het gewenste resultaat te bereiken is er altijd ie- 

mand die iets wil, iemand die er iets mee doet en iemand die daar op ondersteunt. 

 

Initiator, Actor, Ondersteuner, drie rollen, drie energieën, waaruit de organisatie is 

opgebouwd. Ieder mens heeft alle drie de rollen en iedere context vraagt om zijn 

eigen rolverdeling. Zijn mensen zich daarvan bewust? Is de kunst van het gebruik 

ervan voldoende ontwikkeld? Wanneer je deze energieën gefocust inzet, dan is de 

voorwaarde voor een verbonden dynamiek geschapen.
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HR beleid Dynamisch Verbinden 

1. Ontwerpadvies, focus en vaardigheid 

In de meeste organisaties is het HR beleid gekoppeld aan de beleidsvoering van directies 

of besturen. Op het eerste oog is daar weinig mis mee. Aan veel beleid zit wel een HR 

component. De vraag is alleen hoe het staat met degene die het beleid uiteindelijk 

effectueert. Van wie wil je eigenaarschap, is dat de directie, HR of is dat de manager? 

 

Voor Dynamisch Verbinden is dat de manager. In de eigentijdse organisatie wil je dat de 

betrokken manager zich rekenschap geeft van de resourcekant van de 

beleidsimplementatie waar de directie om vraagt. Dan gaat het ook om de inzet en 

ontwikkeling van bekwaamheden. Hier gaan we ervan uit, dat HR faciliteert op de relatie 

tussen beleid en implementatie en op wat de implementatie dan vraagt aan 

bekwaamheden en condities, zoals mobiliteit, administratie, alsmede opleiding en 

ontwikkeling op tactisch en strategisch niveau.  

 

Vanuit Dynamisch Verbinden is het uitgangspunt, dat je moet verbinden op het 

eigenaarschap dat je wilt. Wat betekent dat de relatie tussen HR en het middle-

management cruciaal is en wel op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Het 

werk van HR ligt vooral in de eerste twee dimensies, strategisch en tactisch, ook al leidt 

het geen twijfel dat voeling met de operatie belangrijk is voor HR om op de eerste twee 

niveaus effectief te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. HR ondersteunt de middlemanager enerzijds in 

relatie tot wat de directie wil en anderzijds tot wat de 

medewerker geacht wordt te doen 

 

 

 

In het kader van het faciliteren van HR in relatie tot haar strategische, tactische en 

operationele verantwoordelijkheden voorziet het Dynamisch Verbinden in de 

positionering van HR, de focus en de vaardigheden.  
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2. HR Developmentcentres Dynamisch Verbinden 

Onderdeel van het HR instrumentarium zijn ‘assessments’. In het kader van het Dynamisch 

Verbinden zijn de developmentcentres ontworpen, op basis van de principes van de rollen Initiator, 

Actor en Ondersteuner, als de principiële rollen in de moderne organisatie.   

De developmentcentres kunnen worden ingezet ten behoeve van testing en ontwikkeling van 

mensen in de organisatie. Het gaat daarbij om een geconcentreerde inrichting van een reflectie- en 

leeromgeving: casuïstiek, persoonlijk en bekwaamheidsgericht. Daarin kunnen de rolopvatting, 

attitude, kennis en vaardigheid worden getest.   

 

De Developmentcentres zijn korte ‘interventies’; ze duren gemiddeld een halve dag. Onderdeel van 

het Centre is een persoonlijke profieltest die vooraf wordt afgenomen, waarin de interne 3hoek van 

de drie rolenergieën wordt gemeten. Zo nodig vindt hiervoor een apart gesprek plaats.  

 

Tevens is er de mogelijkheid tot opleiding van ‘ontwikkelaars’ die voor de organisatie de 

Developmentcentres faciliteren. De opleiding duurt 7 keer 3 uur, waaraan meerdere personen 

kunnen deelnemen. 

 

3. Persoonlijke profielscan 

Ten behoeve van de effectieve inzet van de mensen in de werkprocessen wil je inzicht hebben in de 

energie- en bekwaamheidshuishouding van een ieder. Of je wilt in elk geval dat zij zelf daar inzicht 

in hebben. In hoeverre zitten mensen op de goede plek in de organisatie? Zijn mensen geschikt voor 

de functies en de taken die zij uitoefenen? Waar moeten ze attent zijn en waarin zouden zij zich 

moeten ontwikkelen, als het gaat om hun actieradius op inhoud, proces en procedure? 

 

Daarvoor is de persoonlijke profielscan ontwikkeld. Om te meten hoe het is gesteld met de interne 

verhoudingen in de relatie tussen de primaire energieën van Initiatie, Actie en Ondersteuning. Aan 

de hand van de beantwoording van een korte vragenlijst worden de energieën gemeten. 

 

Er zijn 3 mogelijke profielen, een I-profiel, een A-profiel en een O-profiel. Het kennen van de interne 

verhoudingen binnen het profiel is van belang voor het functioneren van iemand. Het gaat namelijk 

om het sturen van je interne dynamiek tussen de 3 energieën.   

 

Het profiel wordt besproken en van commentaar en advies voorzien. De meting, het commentaar 

en het advies zijn voor de persoon zelf die de scan heeft gedaan. Met haar of hem kan een 

persoonlijk ontwikkelpad worden vastgesteld.  

 

Het leidt geen twijfel dat de profielen van teamleden veel zeggen over de effectiviteit van de 

samenwerking in het team. Intervisie op verhoudingen tussen de profielen onderling en hoe je daar 

effectief mee werkt, is een belangrijke stap voor resultaatverbetering van het team.  
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4. 360 graden feedback in de rozet 

Hoe begeleid je medewerkers in hun ontwikkeling?  

Dat doe je door middel van feedback.  Een krachtige manier waarop je ze daarbij kunt faciliteren is 

de medewerker te vragen de feedback op te halen bij de belangrijke stakeholders uit de 

werkomgeving. 360graden feedback haal je op bij de mensen met wie je werkt. Zelf faciliteer je 

mensen, ze faciliteren jou en in andere gevallen initieer je werk dat zij gaan doen. Al die mensen 

zijn afhankelijk van wat en hoe jij de dingen doet; inhoudelijk, op proces en op procedure.  

 

Dynamisch Verbinden vat de rollen die je hebt en de mensen die daarbij van jou afhankelijk zijn in 

een ‘rozet’, een vast spectrum van relaties. Van dat spectrum vorm jij het middelpunt. De mensen 

die daarbij horen, vraag je om feedback. In 360graden zijn dat in principe 6 mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. De rozet van werkrelaties voor de manager of medewerker in het midden 

 

 

 

In het kader van Dynamisch Verbinden is er, ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers en 

managers, het instrument van 360 graden feedback in de rozet. Naast begeleiding bij het individueel 

hanteren van het instrument, wordt tevens begeleiding geboden voor de inzet van het instrument bij 

ontwikkelgesprekken of intervisies.  

 


