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1 2 PR I NC I P E S VOOR  
DE P& O PROF E SS ION A L

Een evidence-based P&O professional…

1 Zoekt informatie en evalueert die kritisch, want 
intuïtie en ervaring zijn slechte raadgevers.

2 Maakt geen keuzes op basis van consensus.
3 Laat zich niet misleiden door één studie, want 

niet elke studie heeft dezelfde wetenschappelij-
ke waarde.

4 Maakt beslissingen op basis van oorzaak-ge-
volg-relaties, niet louter op basis van verbanden.

5 Evalueert de kwaliteit van de data, want waarde-
loze data leiden tot zwakke besluiten.

6 Maakt kansberekeningen, want er zijn geen ze-
kerheden.

7 Staat kritisch ten opzichte van complexe con-
cepten, want ze zijn geen garantie op succes.

8 Stelt de kwaliteit van argumenten voor een op-
lossing in vraag, ook wanneer deze intuïtief ver-
trouwen oproepen.

9 Verkiest oplossingen die aansluiten met de prak-
tijk, want hoe realistischer, hoe beter.

10 Vermijdt pure top-down beslissingen, want deze 
zijn zelden evidence based.

11 Staat open voor innovatie, want ook nieuwe op-
lossingen kunnen evidence based zijn.

12 Neemt geen genoegen met eenvoudige ver-
klaringen en oplossingen, want het gedrag van 
mensen in organisaties is complex.

V i n c e n t  V a n  M a l d e r e n

v e r k e n n e nv e r k e n n e n

12 principes voor de evidence based professional

Evidence based management stelt dat managementbeslissingen geba-
seerd moeten zijn op een combinatie van kritisch denken en het best 

beschikbare bewijs. Een eenvoudige, duidelijke richtlijn die echter niet 
zo makkelijk in de praktijk door te voeren is. Hoe kunnen we de HR pro-

fessional hierin helpen? En helpt data-gedreven werken hierbij?

deed deze overtuigde atheïst nog vlug een schietge-
bedje. Baat het niet, dan schaadt het niet. Confronte-
rend moment van zelfreflectie, maar we zijn dan ook 
allen vatbaar voor onwetenschappelijke overtuigingen, 
zeker als ze prikkelend zijn.

En zo ging het ook toen ik in 2003 mijn eerste 
stappen zette in de HR-wereld. Kritiekloos slikte ik al-
les wat de (vaak externe) expert me gretig inlepelde 
tijdens de vele opleidingen en workshops. “Jij bent een 
blauwe, de collega een rode.” HR-opleidingen zon-
der rozen, kwadranten of piramides waren nagenoeg 
onbestaande. Allen trouw aan de gemeenschappelijke 
volkswijsheid: veel beloven en weinig geven, doet de 
gek in vreugde leven.

Evidence based management (EBM) bracht 
deze ‘gek’ evenwel tot inzicht. De scepticus was terug, 
al beperkte ik me vanaf dan tot wetenschappelijk scep-
ticisme en liet ik de complottheorieën aan de ‘X-files’-
fans. EBM stelt namelijk dat managementbeslissingen 
gebaseerd moeten zijn op een combinatie van kritisch 
denken en het best beschikbare bewijs. Een eenvoudi-
ge, duidelijke richtlijn die echter niet zo makkelijk in 
de praktijk door te voeren is. Een pasklaar antwoord 
bestaat dus niet.

BEWEZEN KWALITEIT ALS ALGEMENE DELER

We zijn nu 10 jaar later. En ja, er is binnen de HR-we-
reld een weg afgelegd, maar het einde is nog niet in 
zicht. Bij Poolstok zien we nog al te vaak HR-model-
len en technieken passeren die een kwaliteitstoets niet 
doorstaan. Met de oprichting van een kwaliteitsteam 
(Q-team) verankeren we evidence based werken écht 
in onze werking. We screenen de dienstverleners waar-
mee we samenwerken op een data-gedreven en kriti-
sche manier: welke bewezen methodieken worden in-
gezet? Hoe zit het met herhaalaankopen? En dergelijke 
meer. We baseren ons op wetenschappelijk vooronder-
zoek naar de stand van zaken in het domein. Geen 
rocket science, gewoon kwalitatief werken.

Het is niet onze ambitie om een evidence based 
inquisitie te willen zijn. Met plezier trappen op onbe-
wezen praktijken, dat is niet onze stijl. Wel willen we 
groeien en werken aan een steviger, onderbouwd ver-
haal voor P&O. En échte HR-quatsch moet eruit.

DAGELIJKSE MISLEIDING

We kijken ook kritisch naar onszelf: evidence based 
werken blijkt toch niet zo evident. Eén van de belang-
rijke obstakels is de kloof tussen de kennis die acade-
mici produceren en de kennis die HR-praktijkmensen 
verkopen of consumeren. Om de P&O professional 
hierin te ondersteunen en ons steentje bij te dragen, 
heeft Poolstok samen met The Vigor Unit een eviden-
ce based roadmap ontwikkeld, een kader met 12 prin-
cipes dat helpt bij het nemen van evidence based be-
slissingen en het herkennen van wetenschappelijk 
onderbouwde oplossingen (zie kader).

Net zoals ik in de jaren 90 verknocht was aan 
‘The X-files’, zo overtuigd predik ik vandaag over evi-
dence based management, ook op HR-vlak. Op een 
data-gedreven manier, door te confronteren met ei-
gen denkfouten. Denkfouten of ‘biases’ zijn overigens 
eigen aan het menselijk brein… 

Medio jaren 90 was ik, net als vele medestudenten, een 
grote fan van de toen populaire televisiereeks ‘The 
X-Files’, een serie die ons ervan overtuigt dat onze 
politieke en wetenschappelijke realiteit helemaal geen 
realiteit is. Dat scepticisme nam ik echter niet mee 
naar de lessen waar we postmoderne, vaak bizarre 
theorieën uit de klinische psychologie voorgeschoteld 
kregen zonder de minste kritiek van mijn kant. Erger 
nog, toen ze me tijdens mijn eerste stage vroegen om 
de Rorschachtest, de u welbekende en omstreden vlek-
kentest, te interpreteren, ging ik daar gretig en zelfs 
een beetje fier op in. Daags voor een moeilijk examen 

“Eén van de belangrijke obstakels 
is de kloof tussen de kennis 
die academici produceren en 
de kennis die HR professionals 
verkopen of consumeren.”
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Poolstok adviseert publieke en non-profitorganisaties 
die nood hebben aan gespecialiseerde en wetenschap-
pelijk gefundeerde P&O-expertise. De organisatie 
covert zowel de volledige HR-cyclus, als het brede 
terrein van het veranderingsmanagement.

V INCENT VA N M A LDEREN
Managing Director bij Poolstok


