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De Engelse psychologe en organisatiedeskundige Lynda 
Gratton gelooft in organisaties waar mensen werkelijk het 
belangrijkste kapitaal zijn. In het negende deel van de se-
rie ‘Leiderschap in de 21ste eeuw’ maakt de professor van 
de London Business School duidelijk dat organisaties snel 
moeten veranderen. ‘Er komt een enorme aardbeving op 
ons af ’ (artikel in Management Team, 22-10-2004 onder 
de titel ‘Behandel werknemers niet als kinderen’). Onder-
staand enkele kernpunten uit dat artikel (dat wij opnemen 
als discussiestuk; niet omdat wij alle meningen per se on-
derschrijven) die horen bij hoofdstuk 5 en 8 (L. Gratton, 
zie ook Zingeving in strategie, ISBN 90-430-0361-1).

Hoe definieert u leiderschap?
Een leider vertegenwoordigt de waarden van de organisa-
tie [...] Ik geloof dat bedrijven zich vooral onderscheiden 
door hun waarden [...] Bedrijven leiden is tegenwoordig 
erg moeilijk, omdat het complexe instituties zijn, met veel 
verschillende ‘stakeholders’ die tegengestelde belangen 
heb ben. De beste leiders die ik heb gezien, zijn erg be-
dachtzaam, ze reflecteren op hun leiderschap. En zij heb-
ben vaak een erg sterk team om zich heen verzameld. Het 
team is belangrijker dan het individu. Een heroïsche leider 
past niet meer in het jaar 2004. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 
managers in de komende jaren?
Door globalisering, outsourcing en vooral de concurren-
tie met opkomende markten zoals Azië, zal het voor Eu-
ropa erg moeilijk worden om nog mee te doen. De enige 
manier waarop dat nog zou kunnen, is door innovatie. Wij 
kunnen niet concurreren door lage loon- of productiekos-
ten. Met innovatieve service of producten redden wij het 
wellicht, maar het is moeilijk om een innovatief bedrijf 
te bouwen. Om innovatief te zijn, moet je heel betrokken 
werknemers hebben in een werkomgeving met vertrou-
wen en respect. De demografische ontwikkelingen zijn 
eveneens een grote uitdaging voor managers. In de meeste 
gevallen is het HRM-beleid gebaseerd op de werknemer 
oude stijl, die op een bepaalde leeftijd bij het bedrijf begint 
en het bedrijf verlaat als hij rond de zestig is. Zo werkt het 
niet meer. Velen van ons zullen tot hun zeventigste moe-
ten doorwerken. Maar niet op de ouderwetse manier. We 
willen flexibiliteit. Dat geldt zeker voor de generaties die 
nu op de arbeidsmarkt komen. Ze willen een meer uitge-

balanceerde levensstijl. Dat betekent dat de manier waar-
op bedrijven zijn ingericht, drastisch moet veranderen. 
Waarom? Omdat het meeste beleid helemaal verweven is 
met het bedrijf. Performancemanagement (het door het 
management sturen op prestaties, tB/O), beloningssyste-
men of opvolgingsprocedures zijn allemaal niet meer ge-
schikt voor de uitdagingen van vandaag. 

Is human resources wel de aangewezen bedrijfsfunctie om 
deze grote veranderingen te bewerkstelligen? De meeste 
hr-functies zijn toch alleen administratief. Daar ben ik 
het niet mee eens. Het is administratief als hr geen waarde 
weet toe te voegen. Er is een groot potentieel voor hrm 
om verschil te maken door organisaties te helpen zich de 
toekomst voor te kunnen stellen. En beleid ontwerpen dat 
de toekomst tegemoetkomt. Helaas zijn weinig hrm-afde-
lingen in staat om dat te doen.
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