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Wat wordt je HR strategie bij de 
krimpende arbeidsmarkt?

Meer dan 20 invalshoeken die je gaan helpen 
bij het formuleren hiervan.



Arbeidsmarkt & bedrijfs/HR strategie

Uitkomsten HR strategie: invalshoeken

Bijlage:
• Boodschap & cijfers arbeidsmarkt om 

te gebruiken
• Leercultuur, gemiste kans?
• Pilot FrieslandCampina: 3 en 5 ploegen 

oplossingen  (link)
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Hoe staat het er bij jou voor?

BIJ ONS IS OP DIRECTIENIVEAu ERKEND DAT 
PERSONEEL ALS SCHAARS GOED WORDT 
GEZIEN. 

ÉN HR HEEFT MET DE DIRECTIE HIEROP EEN VISIE 
ONTWIKKELD.
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Welke invalshoeken kun je 
gebruiken voor je Business/HR 
strategie bij deze blijvende 
krapte?

011

02



Invalshoeken voor 
strategie algemeen:

Flexibeler gaan organiseren van 
werk. Omdat er in de markt weinig 
mensen met de juiste skills 
rondlopen, en we het werk moeten 
gaan matchen met talent. 

“Leven lang ontwikkelen is dé 
oplossing voor de continuïteit/het 
voortbestaan van onze organisatie”

W&S beleid gericht op duurzame 
plaatsingen. Kijken wat iemand nodig 
heeft om zich echt, ook op LT, op zijn 
plaats te kunnen voelen i.p.v. snel scoren.

Denken vanuit skills. Reden: het is lastig 
aan te geven hoe de competenties er over 
5 jaar uitgaan zien. Wat we wel weten is 
dat de ontwikkeling van soft skills steeds 
belangrijker worden 
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Er meer uithalen
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Invalshoeken voor strategie:

Arbeid/capaciteit als 
uitgangspunt bij planning. 
Pieken en dalen in 
productie opvangen met 
dezelfde groep

HR data benchmarken en 
CBS en sectordata.

Werkbare uren verhogen. 
Bijvoorbeeld door ADV-
uren mogen verkopen

Inzetbaarheid werknemer 
verhogen door continue 
skills ontwikkeling:  
toename volume skills en 
beschikbaarheid. 

Beheersen ziekteverzuim. 
Correlatie tussen verzuim en 
leidinggevende. Straalt ook uit op 
uitzendkrachten. Dus investeren in 
leidinggevenden



Er meer uithalen
Invalshoeken voor strategie:

Inzetten begeleidingsprogramma 
programma’s. Voorkomen 
psychische druk. 
Mensen moeten daar even aan 
wennen maar hou het vooral vol. 

Deel werk verplaatsen naar plek 
waar potentiële medewerkers 
wonen. Bijv. innovatie, R&D, 
Ontwikkeling. Bijvoorbeeld 
Universiteitssteden, startup scenes

Sturen op 

productiviteit. 

Directe/indirecte uren in 
verhouding. Directe uren 
omlaag gegaan? Dan 
indirecte ook…..

Overlegmomenten vervangen 
door samenwerkingsapps als 
Asana, Teams
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Anders inzetten
Invalshoeken voor strategie:

Vlootschouw maken met 
benodigde skillset. Aanwezige 
skillsset matchen + 
ontwikkelplan

Roosters maken waarbij méér of 
minder uren gewerkt kan worden:
Grotere doelgroepen bereiken én 
ruimte voor 1e en 2e spoor

Ploeg gaat niet om dezelfde 
mensen bij elkaar houden maar 
alle benodigde skills organiseren

Uitval tegengaan en ander 
soort (part-time) vacatures 
aanbieden zoals operator 
vroege dienst. (pilot 
frieslandcampina)
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https://vimeo.com/774952577/53ea0f1d33


Buiten de lijntjes kleuren
Invalshoeken voor strategie:

Inzetten begeleidingsprogramma 
programma’s. Voorkomen 
psychische druk. 
Mensen moeten daar even aan 
wennen maar hou het vooral vol. 

Jongeren/leerlingen aannemen. 
Deels boven de bezetting. Tegen 
de tijd dat ze klaar zijn, is er wel 
plek.

50+ers aannemen. In 
combinatie met DI-beleid. 
Deze groep gaat de 
komende 10 jaren niet meer 
weg. De 30+ waarschijnlijk 
wel….

Succesfactor bij statushouders is 
begeleiding door:
buddy's/pensionado’s/ oud 
werknemers/
Harrie trainingen zijn succesfactor 
voor begeleiders

(Nieuwe generatie) inzetten 
op basis van taken/ rollen in 
plaats van functies
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https://www.ikbenharrie.nl/


Minder kwaliteit willen 

leveren

Minder diversiteit in 
product, daardoor minder 
omschakelen

Samenwerken tussen de Mob-
leden op diverse gebieden: skills 
ontwikkeling, talentontwikkeling, 
uitwisseling obv skills, andere 
invulling leermeester-gezel

Jongerencommunity via 
Mobiliteitsnetwerk Noord NL 
inrichten. Voor binding en 
skills & talentontwikkeling

Stoppen met top-down aansturen: 
de werkverdeling/meer bij 
medewerkers neerleggen.

Personeelsplanning leidend 
zijn voor sales/ 
planningsafdelingen.

Buiten de lijntjes kleuren
Invalshoeken voor strategie:
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Vraag blijft groter dan aanbod, ondanks huidige economische situatie

C
ij

fe
rs

03



Op basis van demografische ontwikkelingen
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Noord Nederland krimpt en is daar koploper in
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Hoe kijken jullie binnen je organisatie tegen dingen aan als binding 

medewerkers, zij-instroom?
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Allemaal zetten we wel in op bevorderen duurzame inzetbaarheid, efficiency

bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, Echter zodra de productieplanning onder

druk komt te staan….
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Allemaal zetten we wel in op bevorderen duurzame

inzetbaarheid, efficiency bedrijfsvoering, goed werkgeverschap,

Echter zodra de productieplanning onder druk komt te staan….
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Download de whitepaper met overzicht van skills

Formeel/Informeel 

leren wordt 

belangrijker, maar 

gebeurt minder
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https://www.mobnn.nl/downloads
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