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bouwen aan onze mensen

11-10-2019

Inleiding
ZOwonen heeft een nieuw strategisch plan: “ZO zijn wij”. Aan dit plan ging een
interactief proces met belanghebbenden en collega’s vooraf. In het plan ligt
onze koers voor de komende jaren vast. Belangrijke elementen van “ZO zijn
wij” zijn een nieuwe missie en visie, waarover later meer. Om de missie en visie
kracht bij te zetten hebben we ze kernachtig verwoord in een statement:

ZOwonen bouwt aan mensen.
Samen creëren wij kansen voor onze bewoners
om zich te kunnen ontwikkelen.
We geloven dat een goed thuis de basis is.
Met ‘mensen’ bedoelen we in het statement in de eerste plaats natuurlijk onze
bewoners. Onze nieuwe koers zet in op de ontwikkeling van bewoners. Jij vormt
als medewerker van ZOwonen het fundament onder dit statement. Daarom
hoort bij onze nieuwe koers ook een nieuwe visie op de ontwikkeling van medewerkers. In deze HR-visie lees je hoe wij op onze manier bouwen aan onze
mensen.

1. Ons strategische plan:
ZO zijn wij
In “ZO zijn wij” hebben we de missie
(waar we voor willen gaan) en de
visie (waar we voor willen staan)
voor de lange termijn vastgelegd.

Ik-kracht
• Eigen kracht
• Eigen mening
• Eigenzinnig

Onze missie
“ZOwonen werkt mee aan een wereld
waarin mensen samen wonen, werken
en leven in een omgeving waar ze zich
fijn, gelukkig en veilig voelen. Doordat
mensen tot rust kunnen komen in hun
‘thuis’ ontstaat er meer ruimte om
zich te focussen op hun eigen ontwikkeling.”

Wij-kracht
• Samen creëren
• Humaan zakelijk

Onze visie
“ZOwonen levert passende huisvesting en kwalitatief goede dienstverlening, zodat onze bewoners goed
kunnen leven in hun huis en in hun
wijk. We ondersteunen onze bewoners
in het verbeteren van perspectieven,
zelfredzaamheid en participatie in de
samenleving. Dat doen we niet alleen,
maar samen met andere maatschappelijke organisaties.”
Kernwaarden
In de kernwaarden leggen we vast
wat wij als organisatie echt belangrijk
vinden en hebben we beschreven hoe
we met elkaar samenwerken en wat
we willen ontwikkelen en stimuleren
bij onze bewoners.
ZOwonen heeft vijf kernwaarden. Drie
daarvan hebben betrekking op de
eigen, individuele kracht. Dit noemen
we de ‘ik-kracht’. Ook hebben we
twee waarden benoemd die betrekking hebben op hoe wij samenwerken,
zowel onderling als met onze bewoners en partners. Dit noemen we de
‘wij-kracht’.

ZOwonen is georganiseerd in de
thema’s Vastgoed & Inkoop, Maatschappelijk Presteren, Bedrijfsvoering
en HR. In onze organisatiestructuur
zijn gemeenschappelijke kernwaarden
cruciaal. Ze verbinden ons en maken
dat we met alle collega’s dezelfde
kant op gaan.
Meer eigenheid
Drie van de vijf kernwaarden beginnen met het woord ‘eigen’. Dit is niet
zomaar. We zijn tot het inzicht gekomen dat we als wooncorporatie
en merk te weinig een ‘eigen’ gezicht
hebben. Dat willen we graag veranderen.

2. HR-visie:
ons werk op onze manier

3. HR-thema’s:
hoe we onze manier laten werken

De afkorting HRM betekent Human
Resource Management. De definitie
van HRM is: ervoor zorgen dat
mensen efficiënt en effectief ingezet
worden. Mensen worden in deze
definitie beschouwd als een middel
van de organisatie. Bij ZOwonen
denken we daar anders over.

De strategie in “ZO zijn wij” en onze
HR-visie, slaagt alleen als we haar
doorvoeren binnen heel ZOwonen
en helder communiceren naar buiten. Hieronder lees je hoe we ik- en
wij-kracht hebben vertaald naar een
aantal HR-thema’s, namelijk: Persoonlijke ontwikkeling, Organisatiecultuur, Samenwerking, Management
& Leiding geven en Taken, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden.

Autonomie
Mensen enkel beschouwen als bedrijfsmiddel doet geen recht aan wie
we zijn. We zijn allemaal wezens van
vlees en bloed, met behoeftes, verlangens, onzekerheden, maar bovenal
met talenten en drijfveren. Onze leidinggevenden managen dan ook geen
mensen als ‘resources’. Mensen managen zichzelf en geven leiding aan
hun eigen ontwikkeling. Als medewerker van ZOwonen heb je autonomie.
Autonomie maakt dat we eigenlijk
geen organisatie zijn, maar een collectief van meer dan 120 mensen die
organiseren.
Waarde creëren
Als werkgever hebben wij de verantwoordelijkheid (en plicht) om een omgeving te creëren waarin je het beste

uit jezelf haalt en je talent maximaal
inzet. We willen je continu uitdagen
om je te ontwikkelen, met het doel
bij te dragen aan onze missie en zo
waarde te creëren voor de organisatie. Maar óók met het doel waarde te
creëren voor jezelf en onze bewoners.
Samen creëren
Al onze verschillende talenten en
drijfveren bij elkaar opgeteld is meer
dan de som der delen. Daarom is
samenwerking voor ons heel belangrijk: samenwerken binnen ZOwonen,
maar ook daarbuiten. Door samen te
werken met ketenpartners en andere maatschappelijke organisaties
voegen we méér waarde toe dan we
alleen kunnen. We noemen dat samen
creëren.
Ruimte creëren
We kiezen bij ZOwonen voor een
andere invulling van werkgeverschap.
Onze visie gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en ruimte geven en
nemen. Onze leidinggevenden spreken
mensen aan op het nemen van hun
verantwoordelijkheid en zijn continu
in gesprek met medewerkers over gewenste en benodigde ruimte.

Onze visie op HR samengevat:
1. ZOwonen is geen organisatie maar een collectief van >120 mensen die
organiseren;
2. Onze mensen managen zichzelf, geven leiding aan hun eigen ontwikkeling;
3. Iedereen voegt waarde toe op basis van drijfveren en talenten;
4. Samenwerken is onze basis;
5. De inhoud van vandaag, maar ook die van morgen, staat centraal;
6. Als werkgever mag je ons erop aanspreken dat we je ruimte geven om je
talenten in te zetten en je vak uit te oefenen.

Organisatiecultuur
Aan onze cultuur kun je geen label
hangen. De vijf kernwaarden zijn onze
cultuur. Onze houding en ons gedrag moeten synchroon lopen met de
kernwaarden. Daar gaan we aan bouwen. Dat proces is niet zwart-wit. Ook
hierbij draait het om het samenspel
tussen >120 mensen. Daarom voeren
we over onze kernwaarden regelmatig het gesprek. We moeten ze als
het ware laden. Zo overstijgen ze het
papier en herkennen we ze over een
poos als onze cultuur.
Persoonlijke ontwikkeling
Medewerkers zijn mensen, geen resources. Je bent meer dan je werk.
Van de 168 uur in een week, ben je
maar een deel van de tijd werknemer
van ZOwonen. Balans houden vinden
wij primair iets van elke medewerker
zelf. Als werkgever nemen we natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid.
Werkgeluk gaat bij ons boven werkdruk.

Wij geloven in ontwikkeling. Mensen
die bij ZOwonen werken nemen zelf
verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. De organisatie faciliteert
en ondersteunt. Daarbij focussen we
zowel op de ontwikkeling van het geheel (samenwerking, interpersoonlijk)
als de ontwikkeling van het individu.
Bij de individuele medewerker staat
duurzame inzetbaarheid op één. Dat
betekent dat je als medewerker continu over actuele kennis en vaardigheden beschikt, die passen bij onze
organisatie en daarbuiten. Je ontwikkeling overstijgt dus onze organisatie.
Ontwikkeling draait om het creëren
van waarde. Dat kan directe waarde voor de organisatie zijn. Maar het
kan ook gaan om persoonlijke waarde waarin je groeit en die je inzet
ten dienste van de organisatie. Je
ontwikkelt jezelf ook door zo breed
mogelijk feedback op te halen, van
collega’s, leidinggevenden, andere
stuurlijnen of zelfs buiten de organisatie, en die te vertalen in persoonlijke ontwikkeldoelen.
Samenwerking
We zijn geen organisatie, maar een
collectief van >120 mensen die organiseren. En dus >120 mensen die
samenwerken. In onze samenwerking
streven we naar een sfeer van ‘professional judgement’. Professional
judgement staat voor professionele
oordeelsvorming, wat betekent dat
we anderen (intern of extern) consulteren die óók een professionele kijk
op een vraagstuk hebben, om vervolgens een gewogen besluit te nemen.
We vertrouwen niet alleen op onze ei-

gen mening, maar zoeken de hulp van
anderen. In de uitvoering, maar ook in
de weg daarnaartoe. Samen creëren.
In een gezonde samenwerking past
een houding van hardop en gaandeweg leren. Beslissingen die niet uitpakken zoals gedacht nemen we ter
harte. We delen lessen breed in onze
eigen organisatie en daarbuiten, zodat ook anderen ervan kunnen leren.
We werken niet alleen intern samen,
maar ook extern. Onze kernwaarden stoppen niet bij de voordeur. Wij
vragen iedereen om naar onze kernwaarden te handelen, of je nu voor
ZOwonen werkt of samenwerkt met
ZOwonen via een andere werkgever
of ketenpartner. Dat gaat niet vanzelf
en we zijn bereid daarin te investeren.
In “ZO zijn wij” kiezen we ervoor om
nabij onze bewoners te zijn. We zien
leefbaarheid (weer) als onze kerntaak.
We gaan ons gebiedsgericht organiseren, maar zonder structuuringreep.
Dat zorgt voor behapbare eenheden waarbinnen je als medewerker in
staat bent dichtbij bewoners te zijn. In
gebiedsgerichte samenwerking bundelen we alle relevante expertise en
verantwoordelijkheden.
Management & Leiding geven
Ons leidinggevend team bestaat uit
bestuur & management en teamleiders. Leidinggevenden geven ruimte
binnen een duidelijke koers en bewaken de kernwaarden. Micromanagement past niet bij jouw eigen verantwoordelijkheid als medewerker.
Het bestuur & management zet de
grote lijn uit, kiest richting. Dat doen
ze op een inspirerende, en soms eigenzinnige manier (koersbepalend en
koersvast).

De teamleiders vertalen de visie met
hun collega’s in uitvoeringsprogramma’s. In de uitvoering stimuleren en
coachen ze medewerkers.
We hebben ervoor gekozen om een
deel van de HR-verantwoordelijkheid
in de lijn te leggen. We rusten iedereen in de werkgeversrol uit met kennis
en vaardigheden in leiding geven, het
geven van feedback en bijvoorbeeld
samenwerken, maar ook in ‘arbeidsinhoudelijke’ thema’s als inzetbaarheid.
Taken, Bevoegdheden &
Verantwoordelijkheden
Bij ZOwonen verdelen we verantwoordelijkheden op basis van talenten.
Je moet doen waar je goed in bent.
Dat betekent dus ook dat je niet alles kunt. En dat je aangewezen bent
op talenten van anderen om samen
maximale waarde te creëren.
Omdat iedereen andere talenten
heeft gebruiken we geen klassieke
functieprofielen, maar rollen waar
verantwoordelijkheden bij horen. Je
vervult zo’n rol op basis van je talenten en drijfveren. In profielen beschrijven we daarom geen taken meer. We
omschrijven verantwoordelijkheden.
De benodigde talenten en drijfveren drukken we uit in competenties.
Daarnaast beschrijven we nadrukkelijk welke houding en welk gedrag we
in een bepaalde functie verwachten,
passend bij onze kernwaarden.
Sommige mensen zijn misschien al
verder in de ontwikkeling van hun talent. Daarom werken we met niveaus
van taakvolwassenheid (junior, medior
en senior). Als je talenten je verantwoordelijkheden overstijgen, kun je
een andere rol gaan vervullen. Al is
de behoefte van de organisatie hierin
altijd het uitgangspunt.

We zijn een collectief van >120 mensen die organiseren. We wachten niet
af tot we een taak toebedeeld krijgen.
“Wie het ziet, is verantwoordelijk”, is
onze stelregel. We voeren niet eerst
discussie over wie met welke rol een
bewonersvraag moet beantwoorden.
We nemen onze verantwoordelijkheid
en lossen het op. Kortom: als je een
vraagstuk of probleem ziet, dan doe
je daar iets mee. Dan is dat vraagstuk
jouw directe verantwoordelijkheid, kijk
je niet weg en laat je niet los. Pas als
een thema met regelmaat voorkomt,
kijken we of we dat thema bij iemand
beleggen op basis van zijn/haar talent.
Hiermee zeggen we dat werk- of
taakverdeling niet primair iets van de
leidinggevende is. Volwassen teams
zijn in staat om zelf hun opgave naar
rollen, verantwoordelijkheden en talenten in te richten.

4. Positie HR:
wij ontwikkelen mensen
Waar >120 collega’s met elkaar
moeten werken aan een centrale opgave, is structuur nodig. We hebben
ZOwonen ingedeeld in de thema’s
Bedrijfsvoering, Vastgoed & Inkoop,
HR en Maatschappelijk Presteren.
In ons organisatiemodel is samenwerken hét uitgangspunt. Vaste
teams zijn er om administratieve
redenen. De praktijk vraagt flexibiliteit.

5. HR-proces:
de basis op orde

HR ondersteunt de ondernemingsstrategie. We realiseren ons dat organisatieontwikkeling feitelijk neerkomt
op de ontwikkeling van mensen. HR
biedt hulp bij het formuleren van jouw
eigen hulpvragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling
en voor het toevoegen van waarde.
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Als het gaat om zaken als personeels-/loonadministratie of contracten gaan we geen spectaculaire
dingen doen. Die basis moet gewoon op orde zijn. Zo richten we het
HR-proces dan ook in: een basis die
op orde is én blijft en met voldoende
capaciteit om jou te laten groeien.
Dat ziet er als volgt uit.

er met de leidinggevende en jouw als
collega voor dat nieuwe medewerkers de identiteit en kernwaarden
omarmen. Als je bij ZOwonen werkt
dan wéét je waar je het voor doet. We
laten het niet aan eigen ontdekking
of toeval over. We inspireren nieuwe
mensen en zijn duidelijk over wat we
verwachten.

Werving en selectie
Mensen komen en gaan, ook in onze
organisatie. Om onze missie te realiseren, ondersteunt HR in werving en
selectie. We willen dat nieuwe mensen naar ons komen omdat ze een
klik hebben met onze kernwaarden.
Identiteit en werkgeversimago moeten dan ook naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit perspectiefverbetering
denken we hierbij ook aan onze bewoners.

Feedback en beoordeling
We werken binnen ZOwonen aan een
cultuur van feedback geven en nemen. Feedback stelt je in staat om
de beste versie van jezelf te zijn. HR
zorgt voor de basisvoorwaarden voor
feedback.

Bij instromers besteden we veel tijd
aan ‘onboarding’. Nieuwe mensen maken bij onboarding kennis met onze
identiteit en kernwaarden. HR zorgt

Beloning en uitvoering CAO
Als werkgever gaan we correct om
met beloning (personeels- en salarisadministratie) en de uitvoering van
onze CAO. Ook hier zorgt HR ervoor
dat de basis op orde is. Zowel leidinggevenden als jij kunnen bouwen op
HR als betrouwbare partner.

Opleiding en ontwikkeling
Opleiding en ontwikkeling draait om
jouw zelfontwikkeling. We faciliteren
je en dagen je uit om identiteit en
kernwaarden om te zetten in houding
en gedrag. Ontwikkeling gaat ook
over het ontwikkelen van HR-instrumenten zoals bijvoorbeeld beloningssystemen, opleidingstrajecten en
feedback-methodieken.
Mobiliteit
Met mobiliteit bereiken we dat mensen zich inzetten op de plek die het
beste matcht met individuele talenten en ervaringen. Het liefst zetten
we je talenten en ervaringen natuurlijk binnen onze eigen organisatie in.
Maar soms kan dat niet omdat er
geen match is tussen werkaanbod
en je talenten of rolvolwassenheid. In
zo’n geval helpen we mensen met het
vinden van een optimale plek buiten
ZOwonen.
Tot slot
Hoe cliché ook: presteren naar opgave is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Waar onze kernwaarden ‘eigen kracht’ en ‘samen creëren’
elkaar ontmoeten, ligt een gebied dat
ons allen verantwoordelijk maakt de
prestatie die ZOwonen neerzet. Hoe
wij bouwen aan onze mensen, bepaalt
hoe wij onze bewoners ruimte geven
om te focussen op hun eigen ontwikkeling. In deze HR-visie heb je gelezen
hoe we dat gaan doen.

