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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

COVID-19 en de gevolgen voor  
human resource management

Bert Schreurs en Maarten Andriessen

Ook zonder kristallen bol is het een open deur intrappen door te stellen dat COVID-19 nog 
lange tijd de politieke, economische en sociale agenda zal domineren. De gevolgen 

van de pandemie zullen nazinderen en voelbaar zijn in alle geledingen van de maatschap-
pij, niet in het minst in het bedrijfsleven. Bedrijven schakelden in het begin van de crisis 
noodgedwongen over op telewerk. De verwachting is dat telewerk de norm wordt en 
dat we met de crisis zijn beland in een afstandseconomie. Verder leert corona ons dat 
bedrijven en hun medewerkers de nodige wendbaarheid moeten bezitten om te kunnen 
overleven in een turbulente en onvoorspelbare omgeving. In dit hoofdstuk stellen we dat 
het empoweren van medewerkers een antwoord kan bieden op de uitdagingen waar-
mee bedrijven nu en in de nasleep van de COVID-19-crisis geconfronteerd zullen worden. 
Daarnaast leggen we uit waarom het onwaarschijnlijk is dat bedrijven hier effectief toe 
bereid zullen zijn. Tot slot beschrijven we de rol die human resource management kan 
spelen in het tot stand brengen van wendbare medewerkers en organisaties. 

Sturen vanop afstand

Wanneer bedrijven bedreigd worden, heeft dit een impact op hun werking en manier van 
organiseren. Ondanks de grote diversiteit aan organisatievormen reageren alle bedrij-
ven grosso modo op dezelfde wijze wanneer ze geconfronteerd worden met een interne 
of externe dreiging: ze schakelen over op controlemodus. Dat betekent dat er spaar-
zamer zal worden omgesprongen met de beschikbare middelen, dat de besluitvorming 
gecentraliseerd wordt en dat de processen in toenemende mate geformaliseerd worden. 
Kortom, in tijden van crisis zal het management (meer dan gebruikelijk) de knip op de 
beurs houden en zelf aan het roer gaan staan, met als oogmerk de middelen zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Deze rigiditeitsreflex is trouwens niet uniek voor bedrijven. Ook 
individuen en groepen hebben de neiging om in stresssituaties terug te grijpen naar ver-
trouwde routines.1 
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Kenmerkend voor de huidige crisis zijn de afstandsmaatregelen en de noodzaak om 
werknemers van thuis uit te laten werken. Volgens sommige experts zal thuiswerken 
de norm worden en zullen we terechtkomen in een ‘afstandseconomie’. Zo voorspel-
de digitaal ondernemer Jo Caudron dat we ook na corona minder naar kantoor of naar 
school zullen gaan. Eenzelfde geluid is te horen bij Rik Vera, medeoprichter en partner 
van nexxworks, die liet optekenen dat we thuiswerken veel meer moeten verheffen tot 
het nieuwe normaal. Centraal aansturen is niet vanzelfsprekend wanneer medewerkers 
van thuis uit werken. Indien de experts het bij het rechte eind hebben, zal het voor het 
management dus een heel pak lastiger worden om, indien gewenst, het gedrag van me-
dewerkers van dichtbij te monitoren. Bijgevolg zal de organisatie andere methodes moe-
ten hanteren om medewerkers aan te sturen en op te volgen. 

Van standaardisatie naar zelfsturing

De directe supervisie op de werkvloer zal volgens ons deels worden overgenomen door 
andere vormen van gedragscontrole. Het ligt voor de hand dat organisaties stelselmatig 
meer beroep zullen gaan doen op technologie, zoals cameratoezicht of software, om 
het gedrag van medewerkers in de gaten te houden. Nu al merken we dat een aantal 
bedrijven de fysieke prikklok vervangen hebben door digitale tijdsregistratie zodat lei-
dinggevenden kunnen zien wanneer medewerkers online zijn. Zo hoorden we ook van 
een leidinggevende dat hij een van zijn medewerkers aansprak op het feit dat diens 
Skype-status om 8u30 nog niet op ‘beschikbaar’ stond. 

Bijkomend verwachten we dat het aantal gestandaardiseerde procedures zal toenemen 
en dat het management scherper zal toezien op de naleving ervan. Motivatieonderzoek 
toont aan dat gedragscontrole zeker niet de beste manier is om medewerkers aan te 
sturen.2 Medewerkers interpreteren het als een teken van wantrouwen en leren dat het 
management van mening is dat ze onvoldoende verantwoordelijkheidszin hebben. Deze 
manier van aansturen leidt dan ook tot suboptimale prestaties, ontevredenheid en werkt 
bovendien als een self-fulfilling prophecy: medewerkers zullen op termijn enkel nog dat-
gene doen waarop ze strikt gecontroleerd worden. 

Een tweede, meer subtiele, strategie bestaat erin medewerkers aan te sturen aan de 
hand van output. In plaats van een beroep te doen op toezicht en gestandaardiseer-
de procedures tracht het management te sturen door beloningen te koppelen aan het 
behalen van doelen. Aantrekkelijk voor werknemers is dat ze zelf kunnen bepalen hoe 
ze de doelen willen realiseren (en soms ook welke doelen). Outputcontrole vereist ech-
ter goede prestatiemaatstaven. In het geval van telewerk zullen werkgevers vooral ob-
jectieve maatstaven willen gebruiken. Telewerk ontneemt leidinggevenden immers de 
mogelijkheid om medewerkers aan het werk te zien en op basis daarvan tot een (sub-
jectieve) inschatting van hun presteren te komen. We verwachten daarom dat bedrijven 
in een afstandseconomie prestaties zullen trachten te kwantificeren en, in het geval dat 
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gedragscontrole niet mogelijk of wenselijk is, zullen overschakelen op outputcontrole. 
Ook aan deze vorm van controle kleven een aantal nadelen. Wellicht het belangrijkste 
bezwaar is dat het koppelen van doelen aan financiële beloningen ertoe leidt dat me-
dewerkers nog uitsluitend oog hebben voor de te behalen doelstellingen. Op die ma-
nier missen medewerkers opportuniteiten om bij te leren en te innoveren. Financiële 
beloningen doen bovendien de grens tussen ethisch en onethisch gedrag vervagen en 
ondermijnen het werkplezier.3 

Er is nog een alternatief, namelijk zelfsturing. Volgens dit ‘controlemechanisme’ is het 
de taak van de (human resource) manager om ervoor te zorgen dat medewerkers over 
de juiste vaardigheden en mindset beschikken om hun werk zelfstandig uit te voeren. 
Toezicht, procedures of prestatiebeloningen zijn overbodig als regulator. Medewerkers 
worden niet langer ‘gemoetiveerd’ door het vooruitzicht op beloningen of straffen maar 
worden gemachtigd (empowered) om zelf keuzes te maken. Ze stellen bijgevolg een ge-
drag omdat ze dat zelf willen, bijvoorbeeld omdat ze het gedrag nuttig of betekenisvol 
vinden, of omdat het aansluit bij hun eigen waarden. Volgens deze opvatting is het prima 
mogelijk om het werk van medewerkers vanop afstand in goede banen te leiden via zelf-
sturing. Deze wijze van sturing vraagt echter vertrouwen vanwege de werkgever en ver-
onderstelt een bereidheid om de controle los te laten. 

Omwille van de eerder beschreven rigiditeitsreflex verwachten we niet dat bedrijven in 
de nasleep van de crisis geneigd zullen zijn om snel het principe van zelfsturing toe te 
passen. Nochtans zijn er goede redenen om dit wél te doen. Zo toont onderzoek keer op 
keer aan dat zelfgekozen gedrag langer wordt volgehouden en van hogere kwaliteit is 
dan niet-zelfgekozen gedrag.4 Met andere woorden, medewerkers presteren beter in-
dien ze overtuigd zijn dat hun werk betekenisvol is en impact heeft. Bovendien kan het 
empoweren van medewerkers bijdragen tot het creëren van wendbare organisaties. In 
de volgende paragraaf leggen we uit waarom dit zo is en waarom wendbaarheid belang-
rijk is in de context van de COVID-19- en toekomstige crisissen. 

De nood aan wendbare organisaties

Wendbaarheid verwijst naar het vermogen van bedrijven om snel, flexibel en dynamisch 
te reageren op interne en externe bedreigingen zonder noemenswaardig prestatieverlies. 
Reeds lang voor de COVID-19-crisis hebben bedrijfskundigen gewezen op de noodzaak 
om organisatievormen te implementeren die een antwoord kunnen bieden op de uitda-
gingen van bedrijfsvoering in een dynamische, complexe en onzekere wereld. 

Een van de meest bekende, traditionele organisatievormen is de functionele structuur, 
soms geringschattend ‘silostructuur’ of ‘koekjesfabriekstructuur’ genoemd. In deze 
structuur worden gelijkaardige bedrijfsfuncties (bv. inkoop, verkoop, productie) geclus-
terd in één afdeling en verloopt de interne communicatie hoofdzakelijk via hiërarchische 
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lijnen. Er vindt met andere woorden nauwelijks communicatie of samenwerking plaats 
tussen medewerkers van verschillende afdelingen. Omdat deze structuur schaalvoorde-
len oplevert, komen we ze vandaag nog steeds tegen bij bedrijven met een lagekosten-
strategie. De aandachtige lezer zal wellicht de parallel opmerken met de eerder vermelde 
rigiditeitsreflex: wanneer organisaties financieel onder druk staan, wordt de besluitvor-
ming gecentraliseerd. We achten daarom de kans groot dat organisaties in de nasleep 
van de crisis het bestaande organisatieontwerp (meer) in lijn zullen willen brengen met 
een functionele structuur. 

Een belangrijk nadeel van de functionele structuur is dat ze organisaties niet toelaat om 
snel te reageren op plotse omgevingsveranderingen. De verklaring hiervoor is dat plotse 
veranderingen creativiteit vereisen door samenwerking tussen functionele domeinen, 
wat zoals eerder vermeld, nauwelijks gebeurt in een functionele structuur. Veel organi-
saties zijn de afgelopen jaren daarom overgeschakeld op meer wendbare organisatievor-
men die zich onderscheiden van de functionele structuur door een gedecentraliseerde 
besluitvorming, informele netwerken en het gebruik van projectteams. Medewerkers 
worden empowered om binnen een vooraf vastgelegd kader zelf beslissingen te nemen 
die in overeenstemming zijn met hun rol binnen de organisatie. Het handelen van mede-
werkers wordt niet geleid door orders van iemand hogerop in de hiërarchie, maar door 
het ‘luisteren’ naar het doel en de waarden van de organisatie. Dit vraagt van mede-
werkers een hoge dosis flexibiliteit en proactiviteit, waarover later meer. Sommige ma-
nagementguru’s gaan nog een stap verder en claimen in hun ideologische discours dat 
zelfsturende organisaties ‘evolutionair van een hogere orde zijn’ en een teken zijn van 
‘een verruimd bewustzijn’.5 Ons standpunt wijkt hier enigszins van af. Wars van ideolo-
gie stellen we dat elke organisatiestructuur bepaalde voor- en nadelen met zich mee-
brengt, en dat de keuze voor een bepaald ontwerp in de eerste plaats in functie dient te 
staan van economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer 
snel en veerkrachtig moet gehandeld worden, zoals in het geval van de huidige en van 
mogelijk toekomstige COVID-crisissen, hebben horizontale organisaties een duidelijk, zij 
het tijdelijk, concurrentievoordeel. Ze slagen er immers sneller in om met oplossingen te 
komen en creatieve manieren te bedenken om de crisis het hoofd te bieden. 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat het empoweren van medewerkers bedrijven kan 
helpen om medewerkers tijdens de crisis vanop afstand te sturen en om tot een veer-
krachtige crisisrespons te komen. Nochtans voorspellen we op basis van de rigiditeits-
reflex dat bedrijven in eerste instantie het exact omgekeerde zullen willen doen: mede-
werkers controleren via procedures en output, en synchroon hiermee, het ontwerp van 
de organisatie ‘verticaliseren.’ Volgens ons is het de verantwoordelijkheid van de human 
resource manager om het topmanagement attent te maken op deze centralisatie-decen-
tralisatieparadox en om het strategische belang te schetsen van empowerment in tijden 
van deze crisis. We menen dat de bovenstaande evidence-based argumenten daarbij 
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kunnen helpen. In de volgende paragraaf bespreken we kort een aantal implicaties voor 
human resource management. 

Human resource management als facilitator voor empowerment

Empowerment impliceert dat de organisatie vertrouwt dat medewerkers zullen hande-
len in overeenstemming met de doelstellingen van de onderneming.6 Het is daarom van 
belang om de doelstellingen van beide partijen op elkaar af te stemmen en het kader 
waarbinnen medewerkers zelf kunnen beslissen duidelijk af te bakenen. Organisaties 
doen er dan ook goed aan om te definiëren wat de vrijheidsgraden zijn die medewer-
kers zelf mogen en kunnen invullen, en tegelijkertijd ook scherp aan te geven wat niet. 
Dat kan enkel als er, langs beide ‘zijden’, niet enkel rekening wordt gehouden met het 
functionele en technische, maar ook met ‘waarden’ en ‘zingeving’; met zaken die ‘onder 
de waterlijn liggen’, zoals soms wordt gezegd. Welke tools heeft human resource ma-
nagement ter beschikking om medewerkers te empoweren? Hieronder beschrijven we 
enkele werktuigen uit de gereedschapskist van de human resource manager die kunnen 
bijdragen tot het op korte en middellange termijn empoweren van medewerkers. 

Functiebeschrijvingen. Een crisis van deze omvang overleven kan alleen indien werkne-
mers bereid zijn om zich flexibel op te stellen. Het takenpakket van menig winkelbedien-
de wordt plotsklaps uitgebreid met veiligheidstaken; medewerkers worden ingeschakeld 
voor het verdelen van producten die nu via de webshop worden verkocht; het onder-
wijzend personeel schakelt van de ene op de andere dag over naar digitale lesvormen; 
enzovoort. Bestaande functiebeschrijvingen zullen moeten herzien worden omdat ze 
geen rekening houden met de nieuwe realiteit. Bedrijven doen er dan ook goed aan een 
ruimere, meer dynamische beschrijving te hanteren die anticipeert op de mogelijkheid 
dat de jobinhoud kan veranderen in functie van de omstandigheden. Medewerkers krij-
gen op die manier ook de vrijheid om het werk, binnen het afgesproken kader, naar eigen 
goeddunken vorm te geven. 

Employer branding. De crisis zal leiden tot een wat ruimere arbeidsmarkt. Hoewel het 
ingaat tegen de intuïtie (en de rigiditeitsreflex) biedt een ruimere arbeidsmarkt een unie-
ke gelegenheid aan bedrijven om voordelig nieuwe arbeidskrachten aan te werven. De 
kostprijs voor dezelfde kwaliteit zal immers lager liggen in vergelijking met een krappe 
arbeidsmarkt. Bedrijven doen er ook goed aan om in crisistijden via employer branding 
te blijven communiceren over de bedrijfswaarden en over wat het betekent te werken 
voor de organisatie. Employer branding draagt op die manier bij tot het socialisatieproces 
van nieuwkomers nog voor de eigenlijke aanwervingsprocedure van start is gegaan en 
versterkt de organisatiecultuur bij huidige werknemers. Kortom, via employer branding 
worden huidige en toekomstige medewerkers herinnerd aan waar de organisatie voor 
staat, waarom werken voor de organisatie betekenisvol is, en wat gepast gedrag is bin-
nen de organisatie. 
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Selectie. Uit het voorgaande volgt ook dat goed presteren in een afstandseconomie een 
ruimere betekenis krijgt. Niet alleen dienen medewerkers over de vereiste jobinhoudelijke 
kwaliteiten te beschikken, ze moeten ook bereid zijn tot zelfontwikkeling, flexibiliteit, het 
nemen van initiatieven, out-of-the box denken, en meedenken met en feedback geven 
aan de werkgever. Dit stelt andere eisen aan de selecteur die niet alleen moet inschatten 
of sollicitanten geschikt zijn voor de vacante positie maar ook of ze bereid en capabel zijn 
om mee te veranderen met de organisatie. Aangezien bedrijfswaarden in tegenstelling 
tot jobkenmerken wel stabiel zijn over de tijd, denken we dat er tijdens de selectie, nog 
veel meer dan reeds het geval is, gepolst zal worden naar de mate waarin de waarden van 
de sollicitant overeenkomen met de waarden van de organisatie. 

Onboarding. We onderstrepen het permanente belang van goede onboarding en sociali-
satie die als doel hebben nieuwkomers vertrouwd te maken met de waarden en normen 
van de organisatie. De waarden en normen fungeren als kompas en geven betekenis aan 
het werk, ook vanop afstand. Tegelijkertijd wijzen we op de relevantie van de re-onboar-
ding van medewerkers die na een periode van inactiviteit of telewerk terugkeren naar de 
werkvloer. Ondanks het mogelijk intensieve onlinecontact tijdens de lockdownperiode 
achten we de kans reëel dat de sociale cohesie op de werkvloer wat is afgenomen. Daar-
om adviseren we het management om niet zomaar over te gaan tot de orde van de dag, 
maar om tijd te nemen om de banden aan te halen, de kernwaarden van de organisatie 
in de verf te zetten, en om het vertrouwen in medewerkers uit te spreken. Er bereiken 
ons verhalen van bedrijven die medewerkers onder druk zetten om tijdens de lockdown 
vakantiedagen op te nemen en tijdens de zomermaanden het werk in te halen zodat het 
bedrijf snel kan terugkeren naar business as usual. Deze praktijk gaat lijnrecht in tegen 
ons advies. 

Mentoring. In een afstandseconomie zien we bovendien een belangrijke rol weggelegd 
voor mentor-protegéprogramma’s. Een mentor is een ervaren en uitstekend perso-
neelslid met als opdracht een minder ervaren personeelslid, de protegé, te coachen. De 
mentor biedt ondersteuning en geeft feedback, en ziet er indirect op toe dat de protegé 
zich de waarden van de organisatie toe-eigent. Een aantal bedrijven heeft dit principe 
toegepast tijdens de lockdownperiode in de vorm van ‘corona-buddy’s’: meer onervaren 
medewerkers kregen een collega toegewezen bij wie ze tijdens de crisis terechtkonden 
voor ondersteuning. Mentoring blijft ook een belangrijke vorm van ondersteuning en 
waardenoverdracht voor nieuwkomers. 

E-learning. E-learning zal ongetwijfeld een nog hogere vlucht nemen in een afstands-
economie. E-learning is een volwaardig alternatief voor de klassieke face-to-face trai-
ningsvormen om technische kennis en vaardigheden aan te leren, maar het is nog zeer de 
vraag of de online trainingsomgeving even geschikt is voor het doorgeven van waarden 
en normen, en voor het opbouwen van sociaal kapitaal. E-learning is immers vaak een 
eenzame ervaring. We pleiten er daarom voor om voldoende communicatie tussen de 
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trainees in te bouwen, te werken met groepsopdrachten, en voldoende feedback te voor-
zien zodat trainees inzicht krijgen in hun eigen leervoortgang, bijvoorbeeld in de vorm 
van peer feedback. Dat laatste kan dan weer helpen om vertrouwen tussen de groepsle-
den te creëren, al blijft het moeilijk om vertrouwen te creëren zonder elkaar eerst fysiek 
ontmoet te hebben. 

Human resource management als evenwichtskunst?

We eindigen met een kritische kanttekening. Hoewel de wetenschappelijke literatuur 
in de regel vindt dat empowerment bijdraagt tot het functioneren van medewerkers en 
organisaties zijn er ook andere geluiden te horen. Zo staat empowerment niet gelijk aan 
het afschuiven of ontlopen van verantwoordelijkheid als organisatie en mag het in die 
zin geen alibi zijn om niet zelf moeilijke beslissingen te hoeven nemen. Bovendien kosten 
de flexibiliteit en proactiviteit die bijkomend van werknemers worden gevraagd, extra 
energie. De eisen die aan werknemers worden gesteld, zullen dus toenemen. Een aantal 
auteurs waarschuwen dat dit zou kunnen leiden tot een toename van stress bij mede-
werkers.7 Ook blijkt uit onderzoek dat proactief gedrag niet altijd even enthousiast ont-
haald wordt door leidinggevenden en met de nodige risico’s gepaard gaat.8 

Voor human resource management betekent deze situatie balanceren op het slappe 
koord. Aan de ene kant dient het de organisatie te ondersteunen in de transitie naar 
het post-coronatijdperk, en aan de andere kant dient human resource management te 
waken over het welzijn van de medewerkers. Op het eerste gezicht verandert er zo dan 
ook niets aan de rol van human resource management in vergelijking met de eerdere 
gekende rol: het midden zoeken tussen de belangen van de werkgever en die van de 
werknemer. Hoewel het laatste decennium mogelijks meer ‘menselijke’ aandacht te ver-
kennen viel in de boardroom, heeft die rol zich in vele gevallen vertaald in een positie van 
‘grijze muis’ en ‘het kneusje’ in de organisatie. Alsof human resource management de 
‘handlangers’ verworden van de organisatietop. 

De huidige crisis en de bijbehorende centralisatie-decentralisatieparadox zetten de be-
staande verhoudingen op scherp. Human resource management dreigt nog meer ge-
kneld te komen zitten tussen hamer en aambeeld, tussen de efficiëntielogica van het 
management en de drang naar autonomie van medewerkers. Hoog tijd dus dat human 
resource management het stigma van ‘evenwichtskunstenaar’ van zich afschudt en (ein-
delijk) een meer proactieve rol opneemt; een rol waarin human resource management 
zichzelf empowert tot ‘actieve gangmaker’, tot zij die het voortouw nemen om ‘integra-
tief’ aan het werk te gaan; waarin het of-of, en soms en-of, steevast en-en wordt. Niet 
afwachten of blijvend de dialoog aangaan, maar doordacht doen. Dergelijke statements 
zouden human resource management kwetsbaar en scherp stellen, met een duidelijke 
opdracht en betekenis voor alle betrokken partijen. Dát zou nog eens een nieuw normaal 
kunnen zijn.
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