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De HR business partner of advisor kruipt alsmaar 
meer in de rol van een consultatieve business part-
ner. Was HR vroeger de vertrouwenspersoon om alle 
HR-gerelateerde topics even op te lossen, dan wordt 
zij vandaag veeleer een interessante challenger. Niet 
alleen mag je nog steeds verwachten dat zij de HR pro-
cessen kent en je naar de juiste kanalen en services be-
geleidt, maar daarnaast gaat vooral in andere HR do-
meinen de lat hoger.

TOEGEVOEGDE WAARDE CREËREN  
VOOR DE BUSINESS

Dave Ulrich gaf in 1997 al aan: “De rol van HR is toe-
gevoegde waarde creëren voor de business” of “Zor-
gen dat een bedrijf wint op de markt”. Welke hard en 
soft skills maken dit mogelijk?

Peter Hinssen wees erop dat het niet IT, maar 
wel marketing was die de digitale revolutie binnen-
bracht in de boardroom. Geeft HR deze rol uit han-
den? Het werken aan digitale skills en een volgehou-
den nieuwsgierigheid naar technologie zijn dus ‘key’ 
om deze voortrekkersrol op zich te nemen.

De digitalisering zal een schat aan data opleve-
ren, waar zowel de organisatie als de medewerker beter 
kunnen van worden. Op het vlak van leren, talent, ver-
loning, welzijn,… De focus verschuift van de jacht op 
individuele competenties en talenten naar het bouwen 
aan een gezonde en fluïde organisatie. Met aandacht 
voor een sterke en herkenbare cultuur, leiderschap en 
samenwerking.

Wil HR echte toegevoegde waarde creëren, dan 
dient ze verliefd te zijn op de business en haar taal te 
spreken. Dit vraagt (h)echt klantencontact. Een ver-
schuiving van ‘ze’ naar ‘we’.

DE GROOTSTE UITDAGING

De grootste uitdaging is misschien nog het creëren 
van het vertrouwen bij de verschillende stakeholders, 
van medewerkers tot aandeelhouders. Enerzijds krijgt 
HR maar aandacht wanneer het zelf warm durft te 
challengen. Dit vraagt inhoud die je opbouwt door 
hartstochtelijk met zowel de business als je eigen vak 
bezig te zijn.

De geloofwaardigheid groeit indien HR mee 
evolueert van consultant naar resultant. Dit betekent 
de interne klant voldoende ondersteunen via een ge-
zond projectmanagement en volgehouden contact. 
En kunnen aantonen dat een optimale employee ex-
perience zich vertaalt in toenemende positieve 
klanten ervaring.

Tot slot zullen medewerkers en opdrachtgevers 
HR hun issues en data toevertrouwen in de mate dat 
ze integriteit ervaren. Dit betekent discretie en fair-
ness, evenals het ontwikkelen en tot stand brengen van 
een volgehouden dialoog, die iedereen in zijn waar-
de laat.

Elke professional, in elk beroep, wordt afgere-
kend op drie niveaus:

1 Ken ik mijn content, tools en technieken?
2 Heb ik de ervaring en de feeling om ze in de juiste 

mate en op het juiste moment toe te passen?
3 Practice what you preach: in welke mate pas ik mijn 

eigen theorieën toe en groei ik erin?

Deze evolutie van dienen naar co-creëren is een echte 
transformatie. Slaagt HR in deze transformatie, dan 
zal het haar plaats aan de beslissingstafel geloof-
waardig versterken.
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