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Van treinenbedrijf
naar mensenbedrijf
NS bevindt zich in een overgangsfase – van ‘treinenbedrijf’ 
naar ‘mensenbedrijf’. Daar passen andere, moderne arbeids-
verhoudingen bij, vindt HR-directeur Harry van de Kraats. Hij 
sloot een cao met afspraken over modernisering. 
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HaRRy vaN De KRaatS (HR-DiRecteuR NS)

odern kantoor in een 
strakke kantoortoren. 
Indrukwekkend uitzicht 
op de monumentale 
panden die eerder als 

NS-hoofdkantoor dienden en op Utrecht 
Centraal Station. Het kloppend hart van 
de Nederlandse Spoorwegen. Harry van 
de Kraats is informeel – ‘geen ge-u’. Snel 
naar de kern van de zaak. Licht ironi-
sche oogopslag. Overhemd, stropdas. 
Prototype van de moderne manager. 

De nieuwe cao bevat afspraken over betere 
betrekkingen tussen werkgever en werk-
nemer. Tot vreugde van de gemiddelde 
Nederlander. Die ziet de NS’er toch als een 
stakingsgrage semi-ambtenaar. 
Van de Kraats, snel analyserend: ‘Niet 
terecht, al kan ik dat beeld goed verkla-
ren. Rond het jaar 2000 beleefde NS een 
periode met hoogoplopende spanningen 
en arbeidsconflicten. Dat was de tijd 
van ‘het rondje rond de kerk’, een plan 
van de NS-directie om dienstroosters 
efficiënter te maken. Dat plan stuitte op 
sterk verzet van het rijdende personeel. 
Er bestond echt een kloof tussen directie 
en personeel. Die kloof is de afgelopen 
jaren gedicht. De spanningen zijn veel 
minder geworden. Daarom is het nu tijd 
voor de volgende stap: moderne arbeids-

verhoudingen, waarin werkgever en 
werknemers vooral náást elkaar en niet 
meer tegenover elkaar staan.’

Dat betekent? 
‘De belangrijkste trend is de overgang 
van collectieve naar individuele oplos-
singen in de samenleving. Dat betekent 
primair dat we meer oog moeten hebben 
voor eigen keuzes van medewerkers. In 
de HR-discipline in het algemeen, en ook 
in ons bedrijf denken we nog steeds in 
generieke oplossingen. Dezelfde aanpak 
voor iedereen. Dat stuit steeds vaker op 
bezwaren.’
‘Moderne arbeidsverhoudingen bete-
kenen wederkerigheid. Aandacht voor 
rechten én voor plichten van de mede-
werker. In de nasleep van de spanningen 
van 2000 heeft het management de 
teugels enigszins laten vieren om de ver-
houdingen te normaliseren. Nu kunnen 
we weer helder zijn over de verwachtin-
gen die we hebben van medewerkers.’
‘Er zit bovendien nog een heel andere 
kant aan onze kijk op nieuwe arbeids-
verhoudingen. Er is binnen onze orga-
nisatie een enorme vergrijzing aan de 
gang. Bij het NS-personeel in Nederland 
gaan de komende vijf jaar 5.000 van 
de 15.000 mensen met pensioen. Dat 
schept voor ons een enorm wervings-
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‘Dat je best doen misschien 

niet goed genoeg is, 
was hier lastig uit te leggen’ 
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Harry van de Kraats, 
Hr-directeur van nS, is een 
van de hoofdsprekers op 
Hét congres. Naar nieuwe 
arbeidsverhoudingen op 
6 oktober in lelystad. 
aanmelden via  
www.awvn.nl/jaarcongres-2011.
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personeelszaken inhield. Maar de avond 
na de tests wist-ie het: hij ging het perso-
neelswerk in.

Waarom personeelszaken? 
Lachend. ‘Ach, ik wilde in ieder geval 
niet de advocatuur in.’ Serieus: ‘Het leek 
me na die kennismaking bij Unilever 
geweldig veelzijdig.’

En?
‘Kijk naar m’n huidige baan. Machtig 
interessant. Ik heb iets met medezeg-
genschap. Fascinerend onderwerp. Bij 
TomTom, mijn vorige werkgever, was 
er weinig op dat vlak. Daar heb ik zelf 
een ondernemingsraad opgericht. Hier 
bij NS is het HR-vak heel breed, we heb-
ben zelfs een eigen opleidingscentrum.’ 
Korte denkpauze. ‘Ik heb bij Unilever 
een fantastische vakopleiding gehad. 
Het mooie bij NS is de combinatie van 
vakmanschap op het vlak van HR en 
grote directieproblemen zoals die van de 
concessieverlenging.’ 

Wat is je belangrijkste drijfveer? 
‘Samen resultaten behalen. Ik ben een 
echte teamspeler. Heb veel geroeid – 
echte teamsport. Het beste bij elkaar 
naar boven halen. Waarde toevoegen 
aan anderen. Dat 
drijft mij.’ Beschou-
wend: ‘Dat laatste 
wordt steeds belang-
rijker naarmate ik 
ouder word.’ p

nadrukkelijker uit dat we niet alleen 
blauw-geel zijn. Niet alleen een treinen-
bedrijf, maar vooral een mensenbedrijf. 
We zullen steeds beter laten zien dat we 
een heel breed bedrijf zijn waar je car-
rière kunt maken. Iedereen kijkt altijd 
naar het rijdende deel met zijn 10.000 
medewerkers, maar in onze winkels en 
onderhoudsonderdelen werken ook zo’n 
5.000 mensen. Met doelgroepgerichte 
campagnes laten we zien dat we voor 
technici geweldig interessante banen 
hebben. Weet je dat die simpel lijkende 
toegangspoortjes bij perrons barstensvol 
met de modernste technologie zitten? 
Fantastisch voor techneuten en IT’ers.’

ger van A naar B wil. Daar passen allerlei 
belevingsconcepten bij, met muziek en 
met kleuren. Met goede voorzieningen 
in de trein en op de stations. In de super-
marktbranche weet men al lang dat het 
helpt om mensen in een goede stemming 
te brengen. Dáár werken we aan.’
‘Vergeet niet: alles wat hier gebeurt, is 
zichtbaar. Dit bedrijf staat midden in de 
samenleving. Het is van iedereen en staat 
enorm in de belangstelling. Iedereen 
heeft er een mening over. Wij hebben de 
grootste klantenkring van Nederland: 1,2 
miljoen mensen per dag. Vergelijk dat 
maar eens met Schiphol met 40.000 reizi-
gers per dag… Een trein die uitvalt heeft 
daardoor een enorme impact. Mensen die 
te laat of niet op hun werk verschijnen of 
hun kinderen niet op tijd kunnen opha-
len… En geloof me: die ene winterse dag 
dat er van alles mis gaat, zal altijd terug-
komen, hoe goed we ook presteren. En 
dan moet de focus op de klant liggen…’

Als eindverantwoordelijke voor perso-
neelszaken bij een van de grootste werk-
gevers van Nederland is Van de Kraats 
tevens een van de meest vooraanstaande 
HR-managers. Hij noemt het zelf toeval 
dat hij in het HR-vak terecht kwam. 
Net z’n rechtenstudie en z’n militaire 
dienstplicht achter de rug en een aantal 
sollicitatiebrieven de deur uitgedaan, 
nodigde Unilever hem uit om manage-
menttrainee te worden. Twee tests: een 
voor marketing en een voor personeels-
zaken. Geen idee had-ie. Geen benul wat 

spreekt voor zich. Het tweede probleem 
is de verliesgevendheid van de hogesnel-
heidstrein. Voor beide vraagstukken 
moeten we op korte termijn oplossingen 
vinden. Dat zien de vakbonden ook.’

En het wervingsvraagstuk: lukt het om 
jullie positie op de arbeidsmarkt te ver-
sterken? 
‘We bieden een concurrerend pakket 
arbeidsvoorwaarden. Daarin schuilt 
geen probleem. De uitdaging zit ’m 
veel meer in het laten zien wat voor 
bedrijf we zijn en wat we aan banen te 
bieden hebben. Employer-branding, in 
marketingjargon. We stralen steeds 

Mensenbedrijf? 
‘Ja. NS bevindt zich in een transforma-
tieperiode van een treinenbedrijf naar 
een mensenbedrijf. Klantgerichtheid 
is daarin een sleutelwoord. Er ontstaat 
meer gevoel tussen de NS en de klant. 
Waarom? Omdat de wereld, onze wereld, 
daar beter van wordt. Het reizen – voor 
veel mensen een noodzaak – wordt er 
comfortabeler en leuker door, ook voor 
de reiziger die vooral snel en efficiënt wil 
reizen. De focus van het personeel wordt 
anders, omdat niet meer de trein, maar 
de treinreiziger centraal moet staan. De 
trein rijdt niet omdat de machinist zo 
van treinen houdt, maar omdat de reizi-

perspectief. Eén aspect daarvan is dat 
we duidelijk moeten maken dat we een 
modern bedrijf zijn. Met moderne ver-
houdingen tussen werkgever en werk-
nemer…’

Het klinkt bijna alsof de werknemers de 
baas gaan worden…
‘Dat is een verkeerde inschatting. We 
zullen heel goed duidelijk maken wat 
de kaders zijn. Het is niet zo dat de 
werk nemers de macht overnemen. Het 
gaat veel meer om zaken bespreek-
baar maken, om aanspreekbaar zijn, 
verwachtingen helder maken en ook 
nakomen.’ 
‘Als we het hebben over bijvoorbeeld het 
nieuwe werken, betekent dat meer zelf-
sturing en meer verantwoordelijkheid 
voor de werknemer. Het betekent óók 
dat het management veel meer stuurt 
op output. En over output en resulta-
ten was het gesprek in dit bedrijf altijd 
moeilijk op gang te krijgen. ‘We doen 
toch ons best. Waar zeur je dan over?’ 
was de standaardreactie. Dat je best 
doen misschien niet goed genoeg is en 
dat betere prestaties worden verwacht, 
was lastig uit te leggen.’
‘Dat is nu wel aan het veranderen, ook 
doordat we als bedrijf twee grote pro-
blemen hebben op te lossen. In 2015 
eindigt onze concessie voor het hoofd-
railnet in Nederland. Als die niet wordt 
verlengd, als een ander bedrijf het trein-
verkeer in Nederland mag uitvoeren, 
hebben we een enorm probleem. Dat 

HaRRy vaN De KRaatS

Voordat hij in 2010 HR-directeur van NS 

werd, doorliep Harry van de Kraats (45)  

een lange leerschool in HR-functies bij  

Unilever. Die leerschool werd kort onder-

broken voor een uitstap naar Wolters 

Kluwer, waar hij directeur Verkoop en 

Marketing Services was. Van 2005 tot 2010 

was Van de Kraats directielid van TomTom 

International. Als HR-verantwoordelijke 

speelde hij een belangrijke rol bij de snelle 

groei van die organisatie: van enkele  

honderden naar 4.000 medewerkers. Van 

de Kraats studeerde rechten in Utrecht en 

was in die tijd wedstrijdroeier.
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‘ Wij hebben de grootste klantenkring van Nederland:  
1,2 miljoen mensen per dag’

HaRRy vaN De KRaatS:
‘Bij het NS-personeel in Nederland 

gaan de komende vijf jaar 5.000 van de 
15.000 mensen met pensioen’


