de inspiratie

tekst: N cole Werdema
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Niemand is alleen maar zijn werk. Iedereen heeft dingen
die hem of haar binnen en buiten het werk drijven en
inspireren. Wat is de inspiratie van de HRM'er?
iiif;rr-: ri;,-i:rilr: Rita Verduin (manager Personeel & Organísatieontwikkelíng
voor Wegener Media) en haar passíe voor Twitter (@runningrita),

Alles is zeer transparant'
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ln het werkveld van HR ziet Verduin dat voora recruiters z ch
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'Het geeÍt mij veel plezier om op een heel directe manier met
allerlei mensen te communiceren', zo verklaart Verduin haar
passie. 'lk twitter over allerlei grappige situaties thuis of rond
hardloopevenementen.' Verdu n sleepte a twee keer de prijs
voor de leukste tweet in de wacht btj deze evenementen.
Als het gaat om haar werk, is Verduin voorzichtiger met
twitteren. 'lk heb wel ge eerd dat alles zeer transparant is.
lk heb ook wel eens wat op Twitter gezet dat ik er later toch
maar weer vanaÍ gehaald heb. Je moet erg uitktjken met
wat je zegt, het gaat bij HR al snel om gevoelige inÍormatie.'
Maar als ze voor een groot project tegen de verwachttngen in
toch subsidie weet binnen te slepen bij het Europees Sociaal Fonds, dan deelt ze die triomÍ wel met de wereld. Haar
'.'^iqers een snel groeiend aantd - weten dat het spannende
.,='::-r waren die voorafgingen aan de subsidietoekenning.
-.' .- gt Verduin allerlei mensen in het HR-vak en daarin zit
'.J.' 'aa' :rk deels de toegevoegde waarde van het commun:ce-e- -ei rnensen d e ze verder niet kent. Je ontwikkelt
rdeeèn er e ee-: van de dingen waar anderen mee bezig zijn.
Je netwerk groeit. Siel dat ik mijn werkgever zou moeten adviseren over regels voor r,verknemers voor Twitter en andere
vorTnen van social media. lk noem mezelf nog geen deskundige op dit gebied, maar ik heb wéi contacten met mensen
die daarmee beztg ziln.'

vee bezighouden met social medra en Twttter. 'Recruiters
iopen echt voorop, ook op netwerksites als Ltnkedln. Het zijn
vaak jonge mensen, tot 35 à 4a laar. Die leeftijdsgroep is
sowieso heel actief op social media. Reguliere P&O'ers zijn
misschien wat behoudender. Zil hechten enorm aan Íace-toÍace-com m un icatie.'
Haar eigen enthousiasme voor het medium stuit nog wel
eens op onbegrip van vrienden en collega's, zegt Verduin.
'Heel veel mensen hebben een mening over Twitter, en
meestal is die n et positief. Maar dat zi)nvaak de mensen die
er zelf geen ervanng mee hebben.'

ZeÍ zou Verduin haar contacten via social media niet meer
willen missen. 'lk heb heel brede interesses en volg ook
mensen die zrch bez ghouden met de journalistÍek, mar[eting en socral media. Natuurlijk kost het tijd, ik kijk's avonds
bijvoorbeeld bilna nooit meer tv. Voor mij voelt het niet als
werk, maar ik snap wel dat mensen's avonds liever iets
anders doen.'
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