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En dus ging Ploumen met haar HR-collega’s op zoek 

naar een alternatief. Eentje waarbij niet alleen het 

gesprek met medewerkers over hun ontwikkeling 

en prestaties werd losgekoppeld van de be lo ning,  

maar die ook paste bij de voortdurende ver an de- 

ringen in het werk. “Als bedrijf moet je zo geor-

ganiseerd zijn, dat je je daaraan kunt aanpassen”, 

legt Ploumen uit. “Je hebt dus medewerkers nodig 

met een groot aanpassingsvermogen. De één 

pakt veranderingen sneller en makkelijker op dan 

de ander, maar dat iedereen zich kan aanpassen, 

hebben we de afgelopen maanden aan den lijve 

ondervonden. Half maart besloten wij van de ene 

op de andere dag dat iedereen vanwege corona 

moest thuiswerken. Dat is echt geweldig gegaan.”

TOP
Sinds 2017 werden er een aantal pilots in 

verschillende teams gehouden, waarbij de on-

der nemingsraad van Achmea een belangrijke 

rol speelde en ook de vakbonden betrokken 

waren. Begin 2019 werd TOP, dat staat voor 

Talent, Ontwikkelen en Presteren, ingevoerd. 

Ploumen: “Met het programma willen wij het 

pres tatievermogen, het leervermogen en het 

werkplezier vergroten. Binnen die drie doel-

stellingen hebben we zes kaders geformuleerd, 

die als rode draad zijn ontstaan uit de pilots. Ieder 

team mocht zelf invullen hoe ze die doelen gingen 

bereiken, passend bij de kaders én hun eigen 

ontwikkeling. Maar het mocht niet op de lange 

baan geschoven worden. TOP is niet vrijblijvend.”

“De wereld om ons heen verandert snel”, zegt 

Elly Ploumen in de Malala-zaal – vernoemd naar 

de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala 

Yousafzai – van het Achmea Congrescentrum 

in Zeist. “Daardoor verandert ons werk ook. In 

2017 merkten wij dat de beoordelings- en be-

loningsstructuur die wij hanteerden niet meer 

werkte. In die methodiek maakten medewerkers 

met hun leidinggevende in het begin van het 

jaar afspraken, werd er halverwege het jaar 

geëvalueerd en volgde er aan het eind van het jaar 

een beoordeling. Maar wij hadden toen al agile-

teams, die kortcyclisch vernieuwingen opleverden. 

De afspraken die de medewerkers aan het begin 

van het jaar hadden gemaakt, waren na een paar 

maanden vaak achterhaald.”

Frustraties
Er was nog een tweede argument om de bestaande 

structuur ter discussie te stellen, zegt Ploumen. “Uit 

onderzoek blijkt dat 70% van de mensen vindt dat hij 

het in vergelijking met anderen beter doet, terwijl 70% 

van de medewerkers een normaal/goed beoordeling 

krijgt. Dat leidt per definitie tot ontevredenheid bij 

een groot aantal mensen en ook bij ons leverden 

de beoordelingsgesprekken die leidinggevenden 

met hun medewerkers aan het eind van het jaar 

voerden vaak frustraties op. De koppeling van de 

salarisverhoging aan de beoordeling versterkte de 

focus op de score, waardoor veel medewerkers alleen 

de beoordelingsscore zelf onthielden en niet het 

gevoerde gesprek daarover.”

Sinds 2019 hanteert Achmea een nieuwe manier van performancemanagement. De 
traditionele beoordelings- en beloningsstructuur is passé, in het TOP-programma staan talent, 
ontwikkelen en presteren centraal. “Als verzekeraar wil je risico’s vermijden, maar dat juist wij 
het vertrouwde systeem durfden los te laten, vind ik mooi”, zegt Elly Ploumen, Group HR-
director bij Achmea.   Martin Veldhuizen

De zes kaders zijn:
1. TOP is een kortcyclische dialoog tussen alle 

betrokken partijen

2. Eigen regie bij de prestatie- en ontwik kelings-

doelstellingen en het proces

3. Minimaal één keer per jaar een reflectiegesprek 

over ontwikkeling en prestaties

4. We kijken vooruit en focussen ons op talent in 

plaats van tekortkomingen

5. De vorm van feedback geven en ontvangen 

wordt door elk team passend ingevuld

6. De leidinggevende heeft een coachende rol

Ploumen licht de kaders graag toe. “Wij vinden 

eigen regie en zelfreflectie bij medewerkers erg 

belangrijk. De leidinggevende geeft de richting 

aan, waarna de individuele medewerker met 

zijn collega’s en zijn leidinggevende in gesprek 

gaat over z’n persoonlijke bijdrage aan de 

doelstellingen. Die gesprekken vinden meermaals 

per jaar plaats, in de agile-teams die met sprints 

werken zelfs bijna iedere zes weken. Via zelfreflectie 

geeft de medewerker aan wat hij heeft bereikt en 

geleerd en daar heeft hij het vervolgens weer met 

zijn leidinggevende over. Diens rol is in het TOP-

programma veel meer coachend dan sturend.”

Talent en feedback
“Wij hanteren het uitgangspunt dat ieder 

mens talent heeft en focussen ons op iemands 

kwaliteiten”, vervolgt Ploumen. “We verwachten 

dat onze medewerkers weten waar hun talent 

“prestatievermogen, 
leervermogen en 
werkplezier 
vergroten”

kennis

Elly Ploumen (Achmea) over TOP-programma
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ligt en dat ze dat talent verder willen ontwikkelen 

door opleidingen te volgen, nieuwe dingen en 

vaardigheden uit te proberen, hun vak bij te 

houden en van elkaars ervaringen te leren.”

Daarnaast is feedback geven en ontvangen binnen 

het TOP-programma essentieel. “De vorm waarin dat 

gebeurt, daar zijn de teams vrij in. Wij horen zeer 

positieve geluiden uit onze organisatie. Omdat er 

niet langer salarisconsequenties aan vastzitten, is de 

lading van de feedback weg. Daardoor wordt meer 

en waardevollere feedback gegeven dan voorheen.”

Het geven van feedback ging de afgelopen 

maanden, ondanks gedwongen thuiswerken, 

gewoon door, vertelt Ploumen. “Ik dacht altijd dat 

voor het geven van feedback een persoonlijke 

ontmoeting noodzakelijk was, maar het blijkt ook 

prima via een beeldverbinding te kunnen. Zelf heb 

ik veel wandelbila’s gehouden met mijn collega’s. 

Dat gaat zo goed, dat ik ermee doorga als we straks 

weer naar kantoor kunnen.”

DOEN!
Met de campagne DOEN! ondersteunt Achmea via 

allerlei hulpmiddelen haar medewerkers zich de 

nieuwe manier van leren, presteren en waarderen 

eigen te maken. Voor leidinggevenden zijn er 

twee verplichte trainingen: de leidinggevende als 

individuele coach en de leidinggevende als team-

coach. Daarnaast kan iedereen gebruik maken van 

allerlei trainingen, workshops en korte inter venties, 

worden ervaringen via het intranet gedeeld en 

helpen eigen ambassadeurs met het geven van 

feedback. “Begin dit jaar hadden 3000 medewerkers 

zich opgegeven voor DOEN!, daarvan is een groot 

deel ook ambassadeur”, zegt Ploumen trots.

Motivatie
Dat de reflectiegesprekken losstaan van de 

be oordeling, stemt Ploumen zeer tevreden. 

“Onderzoek leert dat extra belonen niet leidt tot 

extra motivatie. Het klassieke beoordelingsgesprek 

werkte niet motiverend, daar was iedereen wel 

klaar mee. Maar ermee stoppen was ook best 

spannend. Als verzekeraar wil je risico’s vermijden, 

maar dat juist wij het vertrouwde systeem durfden 

los te laten, vind ik mooi.”

Achmea werkt tegenwoordig met vaste salaris-

groeistappen, alleen bij uitzonderlijke prestaties 

volgt er een gratificatie. “We hebben een goed 

pakket aan arbeidsvoorwaarden met een fatsoen-

lijke beloning”, vindt Ploumen. “Waar dering en 

erkenning krijgen medewerkers die iets bijzonders 

hebben gepresteerd op andere manieren. Een 

compliment of een presentatie geven op een 

congres zijn bijvoorbeeld manieren om die 

erkenning te geven. Verder werken sommige teams 

met een topper van de week en worden positieve 

klantreacties op ons intranet geplaatst.”

Favoriete werkgever
Achmea werd in 2019 bij het Intermediair Imago-

Onderzoek onder Nederlandse hoogopgeleiden 

uit geroepen tot favoriete werkgever in de ver-

ze keringssector. Of het TOP-programma invloed 

heeft gehad op deze uitslag, weet Ploumen niet. 

Wel is ze ervan overtuigd dat TOP perfect past bij 

het werk geverschap van de verzekeraar. “Wij zijn 

geen hiër archische organisatie, maar geloven in 

coa chend leiderschap, waarbij de mens centraal 

staat.”

De eerste resultaten van het TOP-programma 

bevestigen de vorig jaar gemaakte keuze. “De 

frustratie rond de beoordelingsgesprekken is weg. 

Vorig jaar groeiden de medewerkers voor het eerst 

automatisch door in hun schaal, dat is geruisloos 

gegaan. En in de betrokkenheidsonderzoeken 

die wij iedere drie maanden onder medewerkers 

houden zijn de scores op prestatievermogen, het 

leervermogen en het werkplezier sinds begin 2019 

aan het stijgen.” <

kennis

De wereld is nog nooit zo snel in beweging geweest. Van organisaties wordt wendbaarheid en continue vernieuwing gevraagd. Waar het vroeger 

ging om status, formaliteiten en baanzekerheid, draait het nu om je hart volgen, maatschappelijke bijdrage leveren en verbonden zijn. Dat 

betekent korte metten maken met oude gewoontes en gedateerd gedachtegoed. Ook de verzekeringsbranche is aan verandering onderhevig. 

Qua verdienmodel, werkwijze, organisatiestructuur, klantcontact etc. We bevinden ons met meer diversiteit en generaties op de werkvloer dan 

ooit! En samen moeten we blijven updaten. Hoe kunnen we future-proof blijven, met alle generaties?

‘Verwende snotaap’ versus ‘vastgeroeste grijze muis’
Vijf generaties op de werkvloer. Dat levert spanning 

op: generaties verschillen in mentaliteit, drijfveren en 

werkwijze. Vooral de jonge Generatie Y en Z hebben 

duidelijk een andere visie op werk. Beloning moet 

transparant zijn, persoonlijke ontwikkeling tailormade 

en managers moeten inspirerende coaches zijn. De 

Pragmaten daarentegen zijn no-nonsense en vinden 

de hang naar zingeving al snel gedoe. Managers 

uit Generatie X focussen liever op professionele 

ontwikkeling terwijl Baby Boomers sterk hangen naar 

hiërarchie. Dit kan niet anders dan botsen, toch?  

Heilige graal?
We zien organisaties worstelen met imago. Hoe blijven we bij de tijd? Maar ook samenwerkingsconflicten, moeite met het aantrekken en 

vasthouden van jong talent en het duurzaam inzetbaar houden van de oudere generatie. Veel organisaties zien verjonging als de heilige graal. 

Wel is het zo dat de jongste generaties als geen ander weten wat muf en verouderd is en het in zich heeft om de bedrijfscultuur te updaten. Maar 

die kracht wordt niet aangewend als zij haar invloed moet uitoefenen binnen de te strakke structuren van Generatie X en Pragmaten. Een MT lid 

zei onlangs: “Nou, ik vind die jongste generatie helemaal niet zo creatief en ondernemend.” Ik snap het wel, veel youngsters lopen namelijk op 

tegen muren van ouderwets leiderschap en dichtgetimmerde processen. Vraag de jongste generatie op de werkvloer waar zij een energielek 

ervaren. Dan weet je exact waar je samen verandering kunt doorvoeren! 

“De frisse blik, creativiteit en innovativiteit van jong 
samen met de kennis, invloed en ervaring van oud, is de 

belangrijkste sleutel tot organisatievernieuwing”

Generatiemanagement
Juist de combinatie van talenten en diversiteit in generaties op de werkvloer maakt organisaties toekomstbestendig en laat medewerkers 

excelleren. Generatiemanagement, meer dan ‘verjonging’ op de werkvloer, levert energieke medewerkers op die, ongeacht leeftijd, ècht in 

hun kracht staan. Hoe pas je concreet generatiemanagement toe? Denk aan reverse mentoring. Jongeren inzetten als innovatieve denktank, 

schaduw RvB of mentor van een manager. Het Generatiepact inzetten zodat zowel jong als oud duurzaam inzetbaar blijven en een organische 

doorstroom tot stand komt. Duo leiderschap, oud=goud kennisdeling, onboarding applicaties, Young Parent Plan, op maat gemaakte persoonlijke 

ontwikkeling, stages voor gepensioneerden, alternatieve loopbaanpaden, haardvuur sessies, gemixt sollicitatiepanel, meer aanname van mediors 

etc etc. Acties die aansluiten bij de behoeftes van de verschillende generaties en medewerkers versterken. Het is nooit ‘one size fits all’. Het doel 

is om initiatieven te ondernemen die bijdragen aan een generatie diverse en inclusieve cultuur. Daar krijgt iedereen energie van, ook de klanten! 

Kim Jansen is sociaal psycholoog en Generatie expert. Zij is een ervaren trainer, spreker en mede-eigenaar van The Young Workforce. 

gastcolumn

‘Future-proof met 
alle generaties’

“Wij hanteren 
het uitgangspunt 
dat ieder mens 
talent heeft en 
focussen ons 
op iemands 
kwaliteiten”

De tien TOP-tips van Achmea:
1. Durf te experimenteren met kleinschalige pilots

2. Doe het samen: betrek iedereen bij de verandering

3. Neem de tijd om uw manier van leren, presteren en waarderen te veranderen

4. Train leidinggevenden in het coachen van teams en individuen

5. Maak het leren, presteren en waarderen van elkaar een doorlopend proces

6. Leer medewerkers om feedback te vragen

7. Focus op de talenten en sterke punten van al uw medewerkers

8. Laat beoordelingsscores los

9. Trek beoordelen en belonen uit elkaar

10. Prikkel en ondersteun medewerkers met praktische instrumenten


