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Regeren is vooruitzien. Deze gevleugelde uitspraak geldt

Wat wil je bereiken met je bedrijf? Waar wil je naartoe? Met

nog steeds. Ja, leuk, denk je misschien, maar vooruitzien

je HR-strategie kun je daar nu al op voorsorteren. Maak

is in deze tijd onmogelijk geworden. Had je corona aan

langetermijnplannen en handel daarnaar. Daarbij kun je

zien komen? Nee. De Oekraïne-oorlog voorspeld? Ook niet.

veel hulp krijgen. Partners op de arbeidsmarkt zoals on-

Dus wat nou, vooruitzien? Klopt. Het virus en de oorlog

derwijsinstellingen, gemeenten, UWV, Leerwerkloketten,

overvielen ons. En toch is het mogelijk om vooruit te kijken.

WerkgeversServicepunten, SBB, Regionale Mobiliteits-

Ik durf de stelling zelfs aan dat het makkelijker is dan ooit.

teams en Leo Loopbaan staan voor je klaar om uitdagingen

201 Limburgse ondernemers zullen dat met me eens zijn.

samen op te pakken. Gelukkig zie ik de laatste jaren een
erg goede samenwerking tussen deze partijen en staan alle

Hun bedrijven hebben namelijk de Future Proof Human

neuzen dezelfde kant op.

Capital Scan gedaan. Zij zijn actief aan de slag gegaan met

De smeerolie

de (HR-)toekomst van hun onderneming. Ook zij kunnen

Mede daardoor heb ik er vertrouwen in dat we in gezamen-

van de arbeidsmarkt

een nieuwe pandemie of oorlog niet voorspellen. Maar

lijkheid de uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen oppak-

dankzij de scan weten ze wel of ze flexibel mee kunnen be-

ken. In dit magazine vertellen bedrijven over hoe zij aan de

wegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij weten

slag zijn gegaan. Zij delen hun ervaringen graag. Ook lees je

hoe duurzaam inzetbaar hun medewerkers zijn. Of ze meer

hoe arbeidsmarktpartners je kunnen helpen.

Limburgleert.nl 34
Er is zóveel onbenut 36
arbeidspotentieel
Innovatief 38
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Regeren is
vooruitzien

34

aandacht aan scholing of ontwikkeling moeten besteden.
En of ze werk misschien anders kunnen organiseren om

Het magazine biedt je inzicht. Kennis. Inspiratie.

minder last te hebben van de krapte op de arbeidsmarkt.

Dat is een mooi vooruitzicht! Ik wens je veel leesplezier.
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Zo staat het
Limburgse mkb ervoor
201 Limburgse bedrijven hebben deelgenomen aan de Future
Proof Human Capital Scan. Hoe staat het mkb in onze provincie
ervoor? Een analyse van Ilse Schrijver, onderzoeker bij het Lectoraat

Gemiddeld scoren Limburgse organisaties op pijler 1

tussen concurrenten lastig. Toch kan ook co-opetitie, een

een 3,4 op een vijfpuntsschaal. “Dat betekent dat er een

samenwerking van concurrenten, tot voordeel leiden. Zoals

aanzienlijke mate van verandering is in de omgeving van

schaalvoordelen en efficiëntere interne processen.”

Limburgse organisaties”, aldus Ilse. Hierbij vallen vooral
de transportsector (3,5/5) en de publieke sector (3,6/5)

Moeite met op- en afschalen

op. De gezondheidszorg (3,2/5) scoort hier het laagst.

Voor pijler 3, de mate waarin de organisatie optimaal kan

Alle sectoren vinden trends op de afzetmarkt en nieuwe

aansluiten op fluctuaties in de vraag, valt de score relatief

productieconcepten belangrijker dan uitdagingen op

laag uit (gemiddeld 2,9/5). Ilse: “Limburgse organisaties

de arbeidsmarkt. Dit is opvallend, omdat er zowel voor,

hebben dus nog redelijk wat moeite om flexibel op- en

tijdens als ná de coronaperiode sprake is van krapte op de

af te schalen. Een 2,9 is onvoldoende: actie op zeer

arbeidsmarkt. De bedrijven zijn tevreden over hun HR-beleid

korte termijn is noodzakelijk.” Interne mogelijkheden

(gemiddeld 7,0/10) en redelijk tevreden over de mate waarin

om flexibel op veranderende vraag in te spelen, zoals

dit ingebed is in, dan wel aansluit op, de organisatiestrategie

taakroulatie, worden nog relatief weinig gebruikt. “Een

(3.4/5).

verklaring hiervoor kan zijn dat men onbekend is met het
bestaan van deze mogelijkheden.” Als het gaat om externe

Employability van Zuyd Hogeschool.

Samenwerking met andere partijen

flexibiliseringsmethoden, dan wordt vooral ingezet op

Pijler 2 meet de mate waarin organisaties inspelen op

uitzendbureaus en zzp’ers; nieuwere methoden zoals

veranderingen in de omgeving, door gebruik te maken van

collegiale in- en uitleen komen nog nauwelijks voor.

De Future Proof Human Capital Scan bestaat uit een

De score op de 4 pijlers

de flexibiliteit en wendbaarheid van hun personeelsbestand.

uitgebreide vragenlijst, die ontwikkeld is op basis van

Vergeleken met het branchegemiddelde

Ilse: “Met een gemiddelde van 3,7 doen Limburgse

Duurzame inzetbaarheid

literatuurstudie en een focusgroep met experts. De lijst toetst

Het branchegemiddelde is gebaseerd op het aantal bedrijven dat tot nog

organisaties dat ruim voldoende, maar er is ruimte voor

De score op pijler 4 (gemiddeld een 3,6/5) geeft de aandacht

toe heeft deelgenomen

verbetering.” Groothandels en de industriële sector scoren

van Limburgse organisaties voor duurzame inzetbaarheid

‘strategie en bedrijf’, meet de strategische verankering van

hier het laagste (3,5/5). Een 3,5 betekent dat het belangrijk is

van medewerkers weer. Duurzame inzetbaarheid omvat

(sociale) innovaties. Pijler 2, ‘wendbaarheid & flexibiliteit’,

om op korte termijn actie te ondernemen.

vitaliteit, employability en werkvermogen. Hier is weinig

de organisatie op vier pijlers, legt Ilse uit. “De eerste pijler,

verschil tussen de verschillende branches, met uitzondering

brengt de interne veranderingssnelheid en daarmee de
wendbaarheid en slagvaardigheid van je organisatie in kaart.

Om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen

van de detailhandel, die er minder positief uitspringt met

‘Flexibel op- en afschalen’ is de derde pijler. Daarin meten we

en ontwikkelingen in de omgeving, werken Limburgse

een score van 3,1. Ilse: “De 201 respondenten evalueren

in hoeverre je organisatie in staat is het personeelsbestand

organisaties met name samen met leveranciers en klanten

de employability en duurzame inzetbaarheid van hun

aan te passen aan een steeds volatielere omgeving. Tot slot

(zie tabel 1). Ilse: “De literatuur leert dat er voor bedrijven

werknemers over het algemeen als toereikend. Wellicht is

bekijkt pijler 4, ‘employability & duurzame inzetbaarheid’, de

Branche Zakelijke Dienstverlening

vier redenen zijn om samen te werken: kennisuitwisseling

deze beoordeling de reden dat werkgevers niet vaak kiezen

ontwikkeling van medewerkers en in hoeverre er oog is voor

Anoniem Advies BV

en het bevorderen van het leervermogen van de organisatie,

voor het vergroten van de vakbekwaamheid en kwalificaties

Afbeelding 1: Voorbeeld rapportage - Score op de vier pijlers, vergeleken met

gebruikmaken van elkaars vaardigheden en competenties,

van werknemers. Dat is zorgwekkend, want met het oog op

branchegemiddelde

schaalvoordelen en risicospreiding. Bij een samenwerking

ontwikkelingen als digitalisering en robotisering is een forse

zijn gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen essentiële

investering in het vergroten van de vakbekwaamheid en

randvoorwaarden voor succes. Dit lijkt bij samenwerking

kwalificaties van werknemers op zijn plaats.”

het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.”
Rapportage op maat
Na deelname ontving de deelnemer een rapportage op

De resultaten

maat, waarin de situatie van het bedrijf werd vergeleken met

De gemiddelde score op de 4 pijlers

die van branchegenoten en het Limburgs gemiddelde (zie

Het Limburgs gemiddelde is gebaseerd op de 201 bedrijven dat heeft

Tabel 1:

afbeelding 1 als voorbeeld). In een aanvullend adviesgesprek

deelgenomen

Samenwerking met andere organisaties om sneller te reageren op ontwikkelingen in de omgeving
Wendbaarheid en flexibiliteit:
Samenwerkingspartners

kreeg de ondernemer manieren aangereikt om concrete
stappen te nemen richting het toekomstbestendig maken
van de organisatie.

Limburgs gemiddelde
Afbeelding 2 Gemiddelde score op de vier pijlers

4

Aantal vaak/altijd

Percentage vaak/altijd

Concurrenten

28

13,9%

Overheden (Rijksoverheid, provincie of gemeenten)

55

27,3%

Koepelorganisaties (LWV of brancheorganisatie)

62

30,7%

Leveranciers

141

69,8%

Klanten

166

82,2%

Kennisinstellingen en/of opleidingsinstituten

83

41,1%

Bedrijven in een andere sector/branche

64

31,7%
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Dit gaan we iedere
vijf jaar doen

Volgens Limburgse bedrijven zijn werknemers zich redelijk
bewust van hoe belangrijk het voor hen is om te blijven leren
en ontwikkelen. “De scan onderzocht niet hoe werknemers
hier zelf over denken. Uit onderzoek door SER en TNO bleek
dat laagopgeleiden, flexwerkers en vijftigplussers over het
algemeen minder betrokken zijn bij leren en ontwikkelen.

De resultaten van Habenu-Van de Kreeke in de Future

Om werknemers te stimuleren (in-)formeel te leren, is het

Proof Human Capital Scan waren positief. Op vrijwel

belangrijk dat organisaties hen scholingsmogelijkheden
bieden.

Ook

de

steun

van

leidinggevenden

en

alle pijlers scoorde het bedrijf in Nuth bovengemiddeld

functionerings- en ontwikkelingsgesprekken stimuleren het

ten opzichte van collega’s in de bouw. Toch zijn sinds

leergedrag van werknemers.”

de scan al diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo is een

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden vooral

leercoach aangesteld en staat inclusief werken hoog op

aangenomen voor werkervaringsplaatsen, stages en
leerwerktrajecten; kortdurende trajecten dus (36,1 procent).

de agenda. Directeur Serge Vreuls legt uit waarom.

Serge Vreuls

Ilse: “Slechts een op de vier bedrijven heeft mensen

Habenu-Van de Kreeke

aangenomen op bestaande functies. Een ervaren gebrek
aan kwalitatieve begeleiding en financiële risico’s blijken de
belangrijkste belemmeringen.”

“We zijn een familiebedrijf. We hebben aandacht voor

leercoach aangenomen. Hij stelt met elke medewerker

De deelnemende Limburgse organisaties zijn positief over

elkaar, net als een familie. Twee keer per jaar helpt het

een persoonlijk opleidingsplan op. De ambities van de

de toekomst en de meeste bedrijven verwachten een groei

managementteam – we zijn met acht – op de werkvloer. We

medewerker zijn leidend: wil hij verdiepen, verbreden of

leggen een riool, timmeren, sjouwen. Dat is leuk en leerzaam.

hogerop? Ook gaat hij projecten opzetten met scholen

in het aantal werknemers (66,8 procent). Aandachtspunten

uitzendkrachten, freelancers en oproepkrachten niet.”

Op basis van wat we zien, horen en vragen, verbeteren we.

en aan de slag met stagiairs; jaarlijks hebben we er zo’n

verwachte stijging van de gemiddelde leeftijd van het

Competenties

Zo was ik bij een project waarbij ik de bouwplaats continu

veertig, van mbo-niveau 1 tot universitair niveau. We zien

personeelsbestand en de begeleiding van werknemers

Om ook in de toekomst voldoende werknemers te hebben,

aan het opruimen was. Ik heb dat met het team besproken.

goede groeikansen in nieuwe technieken, procesinnovatie

van huidig werk naar nieuw werk op het moment dat zij

is het belangrijk om te denken in competenties in plaats

Geopperd om een opruimhulp aan te stellen. Dat vonden ze

en data-analyse. Jong talent kan helpen om die kansen te

niet langer een bijdrage kunnen leveren aan de huidige

van diploma’s, aldus Ilse. “Een loopbaanportfolio met

een goed idee.”

verzilveren.”

organisatie.

competenties en skills van bijvoorbeeld Leo Loopbaan
kan hierbij helpen. In dit portfolio staan kennis, diploma’s,

Opruimhulp

Verder verbeteren

Aanbevelingen

werkervaring, skills en werkstijl. Een loopbaanportfolio

“Het viel mooi samen met de uitkomst van de scan. We

“De Future Proof Human Capital Scan is een nuttig HR-

“Om snel in te kunnen spelen op veranderende eisen en

helpt bij het vinden van een goede match tussen het profiel

scoorden ruim voldoende op de vier pijlers strategie &

instrument. Het is compact, duidelijk en goed uit te voeren

ontwikkelingen in de omgeving, bevelen wij aan verder te

van de (aankomend) werknemer en de uit te voeren taken.

bedrijf, wendbaarheid & flexibiliteit, flexibel op- & afschalen

in je bedrijf. Dat de uitkomsten positief zijn voor ons, maakt

kijken dan de geijkte samenwerkingspartners”, zegt Ilse.

In het verlengde daarvan is het aan te bevelen om meer uit

en employability & duurzame inzetbaarheid. Op inclusief

ons trots. Het stimuleert ons om het nog beter te doen. We

“Verdiep je in tools zoals jobrotation en taakroulatie, maar

te gaan van de potentie van de (aankomend) werknemer

werken kunnen we verbeteren. Het advies was om te kijken of

willen de scan iedere vier, vijf jaar uitvoeren. Op die manier

ook nieuwere flexibiliseringsmogelijkheden, zoals collegiale

in plaats van alleen te kijken vanuit een functieprofiel. Een

we werk anders kunnen organiseren. Het ‘opruimprobleem’

blijven we ons ontwikkelen.”

in- en uitleen. Deze kunnen de flexibiliteit verhogen. Een

bijkomend voordeel is dat er zo meer kansen ontstaan voor

paste daar goed in. Het heeft geleid tot een baan voor

bijkomend voordeel is dat de multi-inzetbare medewerkers

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat goed

een arbeidsmigrant met beperkte fysieke problemen. Op

zowel intern als extern meer employabel worden, en het

aansluit bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

afroep houdt hij werkplaatsen schoon. Het werkt perfect.

verloop en verzuim binnen het bedrijf zal afnemen.” Belangrijk

Ook het bedrijfsleven heeft een cruciale rol als het gaat om

Vakmensen kunnen zich zo op hun werk focussen.”

is ook om medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden

brede welvaart in Limburg.” Helaas is niet iedere werknemer

te geven, zegt ze. “Tijdig en op de juiste wijze investeren

geschikt voor het aangeboden werk of moet een organisatie

Leercoach

in werknemers voorkomt uitval. Het gaat hier zowel om

inkrimpen. “In die gevallen verdient het de aanbeveling om

“Op duurzame inzetbaarheid scoren we een voldoende.

kennis en kunde als vitaliteit. Gezonde, vitale werknemers

de werknemer van werk naar werk te begeleiden. Ook hier

Mede dankzij een eigen techlab waar ervaren medewerkers

zijn langer inzetbaar en productiever en de kosten voor

dienen bedrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid

collega’s opleiden. Dat werkt praktisch en snel. Maar er is

ziekteverzuim zijn lager. Vergeet ook de flexibele schil als

te pakken.”

genoeg ruimte voor verbetering. Daarom hebben we een

zijn de verwachte stijging van het opleidingsniveau, de

6

Van de Kreeke en
Habenu-Van de Kreeke
• Vestigingen in Nuth, Maastricht, Landgraaf,
Roermond, Tegelen en Beringen (België)
• 280 medewerkers
HR-motto Levenlang leren, de

normaalste zaak van de wereld
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Dimitri Palmen

Softwarebedrijf BCT

directeur BCT

• Hoofdkantoor Sittard, nevenvestigingen
in Hasselt (België) en Aken (Duitsland)

Ons eigen cv
heeft meer
aandacht nodig
Special Group HR

Waardevolle
lessen
Dimitri Palmen, Erica Jordens,
Hans Fiering & Jos Bendermacher
Deelnemers Special Group HR

• 120 medewerkers
HR-motto Alleen ga je sneller,

samen kom je verder

“De medewerker heeft op dit moment een sterke positie. Als

nissessies geven. Wij vroegen tot nu toe altijd een paar jaar

werkgever moet je alles uit de kast trekken om mensen te

werkervaring. Maar ik vind het wel een interessante gedach-

behouden én nieuwe medewerkers aan te trekken. Anders

te om daarvan af te stappen. Pas afgestudeerden leid je zelf

zijn ze weg of ze komen niet. Zeker jonge mensen zijn niet

op. Dat zorgt voor binding. Het is eigenlijk terug naar de old

meer alleen geïnteresseerd in geld. Ze willen perspectief,

days. De oprichter van BCT was een hts-leraar die het oplei-

aandacht, zich ontwikkelen en snel nieuwe dingen leren.

den van jongeren tot kunst verheven had.”

Als bedrijf willen wij ook leren: hoe zorgen we ervoor dat
ze aantrekkelijk voor hen zijn? Daarom heb ik meegedaan

Geen netwerkborrel

aan de Special Group HR. Hoe doen andere bedrijven het?”

“We gaan ook serieus aan te slag met leidinggevenden. We
gaan hen stimuleren om medewerkers aandacht te geven.

Verrast

De moderne werknemer vindt het belangrijk dat de werkge-

“Het was een mooie, gemengde club met ondernemers en

ver nauw in contact met hem staat. Ik heb dus veel huiswerk

HR-managers uit allerlei branches. Bouw, beveiliging, ICT,

mee naar huis genomen. Ik ben blij dat ik meegedaan heb

groothandel, maakbedrijven. Overal spelen dezelfde pro-

aan de Special Group HR. We hebben intensief samenge-

blematieken, zo blijkt. Dat heeft me wel verrast. Een aantal

werkt, ervaringen gedeeld en elkaar geholpen. Dat is heel

dingen is me duidelijk geworden. Belangrijkste is dat ons

anders dan een netwerkborrel.”

eigen cv in de huidige markt belangrijk is. Wij moeten sollicitanten duidelijk maken waarom ze voor ons moeten kiezen. Wat zijn onze sterke punten?”
Opleiden tot kunst verheven

Hoe houd je medewerkers betrokken en goed opgeleid? Hoe speel je
als organisatie flexibel in op veranderingen in de markt? En hoe zorg
je dat je HR-beleid goed aansluit bij je strategische doelen?

“Ook een belangrijke constatering vond ik dat traditionele
arbeidsmarktcommunicatie onvoldoende werkt als je op
de jongere generatie mikt. Jongeren willen van medewerkers zelf horen hoe het bij een bedrijf is, via meeloopdagen
bijvoorbeeld, testimonials, blogs of vlogs. En om hen nog
eerder te bereiken, kun je bijvoorbeeld gastcolleges of ken-

Ondernemers, directeuren en HR-managers sparren er in de Special
Group HR over met elkaar over. In groepen van maximaal twaalf
deelnemers wisselen ze kennis en ervaringen uit en leggen ze hun
vragen op tafel. Hoe ervaren zij de sessies? Wat steken ze op en wat
betekent dat voor de HR-aanpak in hun bedrijf? Vier deelnemers
delen ook in Vooruitzien hun ervaringen.

8
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Special Group HR

Hansen Dranken

Bremen Bouwadviseurs

• Vestiging in Linne

• Kantoren in Heerlen en Rotterdam

• 140 medewerkers

• 40 medewerkers
HR-focus Wat vertellen onze

HR-motto Gelukkig met elkaar!

medewerkers op een feestje
over hun werkgever?

Erica Jordens

manager P&O Hansen Dranken
Binden van medewerkers

Fijn als we als intervisiegroep
verder kunnen gaan
“Ik ben blij dat ik meegedaan heb aan de Special Group

stimuleert om na te denken over werven buiten de

HR. De groep was een goede mix qua ervaring en leeftijd. Ik

gebaande paden. ”

“Door de sessies weet ik dat we het eigenlijk heel aardig
doen als bedrijf. Het lukt ons om medewerkers goed aan
ons te binden. Dat komt vooral omdat we ons bij alles wat
we doen, steeds de vraag stellen: vinden de medewerkers
dit leuk? Zij krijgen ook veel ruimte om zich te ontwikkelen

Hans Fiering

en te scholen. Twee keer per jaar houden we een Experien-

directeur Bremen Bouwadviseurs

vond het mooi dat niet alleen HR-specialisten deelnamen,

len centraal staat, gecombineerd met een leuke afsluiter. En

maar ook ondernemers en directieleden. Zij kijken toch

Ontwikkelgesprekken

anders tegen zaken aan. Als specialist ligt mijn focus bij

“We kijken meer dan in het verleden naar potentie en

de mensen, ondernemers willen hun business draaiende

vaardigheden in plaats van naar opleiding en ervaring. We

houden. Als ik bijvoorbeeld aandacht wil schenken aan

bewogen al een tijdje die kant op en in de Special Group

vitaliteit via workshops, moet dit wel in te passen zijn in

HR heb ik deze ervaringen kunnen delen. Ook steeds

het dagelijkse werk. Zo heeft ieder zijn eigen belangen en

belangrijker wordt employer branding: hoe onderscheid

invalshoeken en tijdens de bijeenkomsten kwamen deze

je je in de huidige markt? Bij ons zit dat onder meer in

verschillen mooi naar voren.”

persoonlijke aandacht en ontwikkelmogelijkheden. Wij
vinden het van groot belang dat medewerkers gelukkig zijn

Ouderwets adverteren

in en met hun werk. In het ontwikkelgesprek bespreken

“We hebben het in de Special Group HR veel over werving

we dit. Daarin gaat het over werkplezier, gezondheid,

en selectie gehad; iedereen heeft met krapte te maken.

vaardigheden en toekomst.”

Belangrijk onderwerp was hoe je de juiste mensen bereikt.

10

cedag voor onze medewerkers, waar kennis ophalen en de-

Steeds stellen
we ons de
vraag: vinden
medewerkers
dit leuk?

ieder jaar wijzen we drie medewerkers aan om de Bremendag te organiseren. Ze krijgen een budget en verder hebben
ze de vrije hand om hun collega’s een onvergetelijke dag te
bezorgen.”
Kijkje in de keuken
“Het mooie van de Special Group HR is dat je bij elkaar in
de keuken kunt kijken. Wat we bij Bremen doen, gebeurt
vooral op onderbuikgevoel. Ook het aannemen van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld. Het lukt ons nog vrij goed
om goede mensen te vinden, ook omdat we gastcolleges
op hogescholen geven. Die leiden tot stages en regelmatig

“Ons bedrijf is te groot voor het servet en te klein voor het

ook tot het aannemen van mensen. Wat ook helpt: colle-

Dat heeft me verder aan het denken gezet. We wierven

Intervisiegroep

tafellaken als je het over HR hebt. We hebben daarom geen

ga’s hebben op één a4 het verhaal van Bremen in beeld

eigenlijk alleen online. Maar niet iedereen zoekt online.

“De Special Group HR heeft onderwerpen onder de

specialist in dienst, het is mijn taak. Het valt niet mee om

gebracht. Daarop staat precies wat we doen, hoe we het

Daarom zijn we recent ook weer gaan adverteren in lokale

aandacht gebracht die voor mij heel actueel zijn. Binnenkort

continu op de hoogte te blijven van alle wet- en regelgeving.

doen, hoe we met medewerkers omgaan en wat we vieren.

bladen. Heel ouderwets misschien, maar het zou zomaar

zit ik om tafel met een collega-deelnemer om bij te praten,

Daarom ben ik blij met de Special Group HR. Het geeft mij

We gebruiken het in gesprekken met klanten en sollicitan-

eens succes kunnen hebben. Ook het voorbeeld van

maar wat mij betreft komt er een structureel vervolg met alle

de gelegenheid om met collega’s en vakmensen te sparren.

ten, het is een mooi handvat voor een gesprek. Dergelijke

Mora om als bedrijf te solliciteren bij kandidaten kwam

deelnemers. We kunnen bijvoorbeeld als intervisiegroep

Je bent normaal bezig met de waan van de dag. Dit is een

praktische handvatten hoop ik de komende tijd ook in de

voorbij (zie pagina 38, red.). Heel interessant en het

verdergaan en periodiek thema’s bespreken.”

kans om goed stil te staan bij HR-onderwerpen.”

Special Group HR op te pikken.”
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Special Group HR

De Future Proof Human Capital Scan

dit zegt de scan
Meex Technische Installaties
• Kantoor in Maastricht
• 100 medewerkers

Uit het onderzoek komt naar voren dat

HR-motto Veilig werken aan je

Limburgse bedrijven een turbulente omgeving

persoonlijke ontwikkeling

ervaren, waarin zowel de arbeidsmarkt,
productieconcepten en de afzetmarkt sterk

Omdenken
“In de sessies steek ik het nodige op. Hoe vind je bijvoorbeeld de juiste opleidingen voor je medewerkers en zijn er
wellicht subsidies die je daarvoor kunt aanvragen? Ik wist
bijvoorbeeld niet dat LimburgLeert je daarbij kan helpen.

fluctueren. Tegelijkertijd geven organisaties
aan dat zij goed in staat zijn deze mutaties te
signaleren en zo nodig passende maatregelen
te nemen.

Van Hans Fiering van Bremen Bouwadviseurs kregen we
een goede tip om een sessie omdenken te houden; hoe
je een positieve draai aan dingen kunt geven door ze an-

De waargenomen trends zullen naar verwachting leiden

ders te benaderen. Dat is ook leuk om met het personeel te

tot een doorzettende stijging in de vraag naar arbeid.

doen. Ook had hij samen met zijn personeel een beeldver-

Liefst 61,4 procent van de Limburgse bedrijven verwacht

haal gemaakt dat handig is in gesprekken met klanten en

dat de opleidingseisen binnen de komende drie tot

sollicitanten.”

vijf jaar zwaarder worden. Voor het vergroten van de
vakbekwaamheid maken bedrijven het liefst gebruik

Jos Bendermacher

manager Finance & HRM Meex
Technische Installaties

Medewerkers
moeten
zich blijven
ontwikkelen

Afstappen van tijdelijke contracten

van leveranciers (36,7 procent), roc’s (23,3 procent) en

“Zelf heb ik ingebracht dat we steeds meer afstappen van

hogescholen of universiteiten (23,8 procent). Ook zetten zij

tijdelijke contracten. In een vechtmarkt is een vast contract

eigen, interne opleidingen in.

een pre. Het heeft ook financieel voordelen: je betaalt als
bedrijf een lagere WW-premie. En mocht blijken dat er geen

Ondanks het toenemende belang van gekwalificeerde

klik is, dan kun je via een vaststellingsovereenkomst relatief

werknemers, verwacht ruim een op de drie Limburgse

makkelijk van elkaar afscheid nemen. Een jaarcontract

bedrijven niet extra te investeren in trainings- en

zal de medewerker wellicht willen uitdienen. Wat wij ook

ontwikkelingsmogelijkheden.

Special Group HR

Heb je ook
interesse in
Special
Groep HR?
Scan de QR code voor

doen: we verzorgen medewerkers. We regelen zoveel als
mogelijk voor hen, zoals beschermende kleding, schoenen,

Naar aanleiding van het adviesgesprek op basis van de

brillen, oorbeschermers, goed gereedschap en comfortabel

Future Proof Human Capital Scan hebben 25 ondernemers,

vervoer naar verre werkplekken. Zij kunnen zich dan op hun

directeuren en HR-managers meegdaan aan Special

werk concentreren.”

Groups HR, onder meer om meer inzicht te krijgen in hoe

meer informatie.

medewerkers optimaal gekwalificeerd kunnen blijven voor
Het goede gesprek voeren

het huidige en toekomstige werk.

“Als bedrijf zijn we flink bezig met ontwikkeling. Veel van

12

“Binnen ons bedrijf ben ik een Einzelgänger. Ik ben een

onze leidinggevenden zijn begonnen als monteur of las-

van de weinigen zonder technische opleiding. Ik houd

ser. Dat is mooi, maar ze moeten zich blijven ontwikkelen.

me op HR-gebied onder meer bezig met ziekteverzuim,

Bijvoorbeeld in het voeren van gesprekken met medewer-

arbeidscontracten en opleidingen. Dan is het fijn om in een

kers. We willen weten hoe medewerkers zich voelen, wat ze

groep als de Special Group HR te sparren en inzichten uit te

graag willen. We gaan leidinggevende trainen in het voeren

wisselen. Mooi is dat het echt halen en brengen is: hoe doe

van het goede gesprek. Voor medewerkers die zich willen

jij dat in jouw bedrijf en wat kan ik daarvan leren?”

ontwikkelen en scholen, zijn er bij Meex volop kansen.”
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De theorie van
Darwin geldt voor
ieder bedrijf

v.l.n.r Ramon Niessen, Jol Stoffers en Mark Hendriks

Ruim een jaar geleden deden de eerste bedrijven de Future
Proof Human Capital Scan. Inmiddels weten 201 Limburgse
organisaties dankzij de scan wat er nodig is om op
HR-gebied klaar te zijn voor de toekomst. Een gesprek met de
initiatiefnemers en ontwikkelaars. “De wereld verandert continu.
Daar moet je in mee.”

Tijdens de eerste coronalockdowns leefde de gedachte dat

bility aan Zuyd Hogeschool en hoogleraar aan de Open

Er zijn al 201 scans uitgevoerd. Tevreden?

passen? Laat vooral ook de kansen zien op het moment dat

een kleine driehonderdduizend mensen hun baan zouden

Universiteit. “Ondernemers moeten steeds sneller op ver-

Mark: “Zeker. Het geeft aan dat veel bedrijven met het on-

mensen wél in zichzelf investeren.”

kunnen verliezen. Maar een krachtig economisch herstel

anderingen inspelen. Dat komt vooral door technologische

derwerp bezig zijn. We zitten inmiddels ook volop in ver-

zorgde voor een ongekende krapte op de arbeidsmarkt.

ontwikkelingen, ICT, data intelligence en de snel verande-

volgtrajecten. We hebben Special Groups HR en Vitaliteit

Hoe kan een werknemer zich ontwikkelen?

Tegenwoordig staat iedereen om personeel te springen. Di-

rende verhoudingen in de wereld. Dat maakt wendbaarheid,

opgezet voor kleine groepen, waarmee ze met elkaar in een

Ramon: ‘Het kan gaan om een opleiding, maar er zijn ook

verse bedrijven worden in hun groei belemmerd omdat ze

employability en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

aantal sessies de diepte zijn ingegaan. Er zijn bijeenkomsten

tal van andere, snelle leermogelijkheden. Denk aan een

onvoldoende medewerkers hebben.

cruciaal. De scan geeft je als ondernemer inzicht in hoe je

gehouden over collegiale in- en uitleen van personeel. Sa-

e-learning, een workshop, een uitdagende opdracht, job

HR-zaken geregeld hebt. Op basis van de uitkomsten stellen

men met UWV hebben we sessies georganiseerd over inclu-

rotation, een stage in het eigen bedrijf of bij een andere or-

Het zijn verwarrende tijden voor werkgevers.

we samen een plan van aanpak om te verbeteren op. Dan

sief werken en met de Leerwerkloketten en Leo Loopbaan

ganisatie, een participatie in een project. Ontwikkelen hoeft

“Het is een achtbaan”, zegt Mark Hendriks, expertisemana-

komen partners als Leerwerkloket, LWV Business College,

bijeenkomsten over een leven lang ontwikkelen. Het zijn al-

niet groot, het kan in kleine stapjes. Belangrijk is dat je als

ger Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de Limburgse Werkgevers

WerkgeversServicepunt en mede-initiatiefnemer Leo Loop-

lemaal thema’s waarover je in dit magazine leest. Ze helpen

werkgever het leren stimuleert, dat medewerkers het ge-

Vereniging (LWV). “Amper een jaar geleden dachten werk-

baan in beeld.”

je om als onderneming toekomstbestendig te zijn.”

woon gaan vinden dat ze zich blijven ontwikkelen. En dat ze

werk? Nu vragen ze zich af: waar vind ik nieuw personeel?

Hoe ondersteunen deze partners?

Wat is de rol van de werknemer daarbij?

De praktijkgerichte Future Proof Human Capital Scan laat

“Bij deze clubs zit veel kennis en expertise op het gebied

Ramon: “De werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen

Zowel werknemer als werkgever moeten dus groeien

zien of je als bedrijf kunt mee-ademen met een veranderen-

van arbeidsmarkt, loopbaanbegeleiding en een leven lang

ontwikkeling, maar werkgevers hebben de taak om mensen

om toekomstbestendig te zijn.

de vraag. De scan bestaat uit vier pijlers:, strategie & bedrijf,

ontwikkelen”, zegt Ramon Niessen, directeur Leo Loopbaan.

in de doe-stand te krijgen. Laat zien dat de wereld verandert,

Mark: “De wereld verandert continu. Daar moet je in mee.

wendbaarheid & flexibiliteit, flexibel op- en afschalen en em-

“Zij kunnen ondersteunen met workshops, intervisie, coa-

neem ze mee in de ontwikkelingen van het bedrijf en de om-

Zo niet, dan verlies je je werk of ga je failliet. Darwin zei al:

ployability & duurzame inzetbaarheid.”

ching, webinars, leerwerktrajecten of door samenwerking

geving, schets hoe je organisatie er over een paar jaar uitziet

niet de sterkste of slimste overleeft, maar degene die zich

te zoeken met andere bedrijven. Misschien kan er onderling

en wat dat betekent voor het werk. Leg uit welke kansen er

het beste aanpast aan de veranderende omgeving. LWV kan

Flexibiliteit is belangrijk?

personeel geruild worden. We moeten creatief zijn, de be-

voor hen liggen en wijs op de risico’s als ze zich niet ontwik-

je, samen met onze partners, helpen om op de verandering

“Ja, want de economie en de uitdagingen voor ondernemers

schikbare mensen zo goed mogelijk inzetten en ze up-to-da-

kelen: stel, het stopt hier voor jou, ben je dan aantrekkelijk

te anticiperen.”

veranderen snel”, aldus prof. dr. Jol Stoffers, lector Employa-

te houden.”

op de arbeidsmarkt? Ben je flexibel en in staat om je aan te

dat op de manier kunnen doen die bij hen past.”

gevers: hoe houd ik mijn mensen in hemelsnaam aan het

14
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Special Group Vitaliteit
Directeur Jos Mostard van reclamebureau MH Roadstyling

Over werkgeluk
en jezelf opladen
in een tent
Medewerkers die fit en fluitend naar hun werk gaan. Als werkgever
word je er vrolijk van. Het is dus prettig dat je er zelf veel invloed
op hebt. Deelnemers aan de Special Group Vitaliteit leren wat ze
aan vitaliteit kunnen doen. En sparren met elkaar over hoe je een

Heb je ook interesse
in Special Groep
Vitaliteit?

vitale cultuur realiseert. “Voor veel medewerkers is aandacht voor
vitaliteit een arbeidsvoorwaarde.”

Scan de QR code voor meer informatie.

HR-adviseur Vivian Say van softwarespecialist Kabisa

“Kijk, vers van de pers.” HR-adviseur Vivian Say van soft-

Vitaliteit avant la lettre

Verantwoordelijkheid van een ieder

verteld over ontspanningsprogramma’s met een virtual rea-

warespecialist Kabisa in Weert wijst op het kernwaarden-

Kabisa heeft een laag verzuim en hoge medewerkerstevre-

Zowel bij Kabisa als MH Roadstyling staat vitaliteit hoog op

lity bril. Daar wil ik meer over weten.”

document van het bedrijf. Naast oprecht en gedreven is

denheid. Maar het kan altijd beter, zegt Vivian. “Daarom ook

de agenda. Veel andere bedrijven leren van deze koplopers.

gezond een kernwaarde van het bedrijf. Vivian: “Wij interpre-

heb ik meegedaan aan de Special Group Vitaliteit. We willen

Ook in de Special Group Vitaliteit. Maar ook Vivian en Jos

Nieuwe inzichten

teren het begrip gezond heel breed. Het betekent een goede

leren, verbeteren.” Directeur Jos Mostard van reclamebu-

vonden de sessies inspirerend. “Uit de gesprekken met an-

Vivian en Jos kijken terug op mooie sessies. Jos: “Over drie-

balans in werk en privé, met gezond verstand keuzes maken

reau MH Roadstyling nam om dezelfde reden deel aan de

dere deelnemers en presentaties van deskundigen is me

kwart jaar komen we met de deelnemers opnieuw bij elkaar.

en mentale en fysieke gezondheid. Gezond zijn draagt bij

groep. Ook bij zijn bedrijf is volop aandacht voor vitaliteit.

duidelijk geworden dat vitaliteit in ons bedrijf wel heel erg

Dan bespreken we met elkaar welke acties we binnen het

aan groei, aan kennis en kunde, werkgeluk en het beste re-

“Ik ben van origine arbeids- en organisatiepsycholoog. Der-

aan mij is opgehangen”, aldus Jos. “Dat is niet goed. Het

bedrijf genomen hebben en welke nieuwe inzichten we op-

tig jaar geleden al had ik een eigen adviesbureau met een

moet gedragen worden door de hele organisatie. En als ma-

gedaan hebben.” “Aandacht voor vitaliteit wordt steeds be-

programma Presteren en welbevinden. Het was vitaliteit

nagementteam moet je het goede voorbeeld geven. Je kunt

langrijker”, besluit Vivian. “Voor veel medewerkers is het een

Happiness meten

avant la lettre. Je kunt alleen topprestaties leveren als je

bijvoorbeeld een medewerker niet wijzen op de nadelen

arbeidsvoorwaarde.”

Kabisa doet dan ook veel om medewerkers fit te houden.

gezond bent.” Hij is blij dat er steeds meer bewustzijn komt

van roken als je zelf regelmatig een sigaretje opsteekt. We

Zo heeft het bedrijf een eigen fitnessruimte en liggen er in

voor vitaliteit. “Dat is nodig in een maatschappij waarin werk

hebben met het managementteam een verdiepingssessie

de kantine vers fruit en groentesnacks. Met Pasen geen cho-

steeds minder fysiek is.”

gedaan en gaan er nu met het hele team onze schouders

MH Roadstyling

onder zetten. Dat is een stap vooruit.”

• Vestiging in Sittard

sultaat voor de klant.”

colade eieren maar een lekker vegan pakket. Tijdens corona

16

vertelde een gastspreker hoe je ervoor kunt zorgen dat je

Twintig minuten ontspannen

goed slaapt. Medewerkers wandelen in de pauze en gaan

Medewerkers van MH Roadstyling beginnen de dag met los-

Structureel programma

samen hardlopen of mountainbiken. Meerdere keren per

maakoefeningen. “Een kwartiertje lekker fysiek bezig zijn”,

Ook wil Jos vitaliteit in een breder programma opnemen.

jaar wordt in ontwikkelgesprekken uitgebreid ingegaan op

zegt Jos. “Door corona was dat weggevallen, maar nu is er

“Het gaat erom dat je lekker aan jezelf werkt. Daar valt niet

hoe de medewerker in zijn vel zit. En het bedrijf meet ook

dagelijks weer een groepje actief.” Medewerkers die er be-

alleen gezondheid onder, maar ook ontwikkeling en naden-

nog wekelijks hoe happy de medewerker is. Vivian: “Op een

hoefte aan hebben, kunnen ook een massage op het werk

ken over je toekomst.” Vivian heeft dezelfde lessen meege-

schaal van één tot en met vijf kun je aangeven hoe lekker je

krijgen. Of zich even terugtrekken in de Recharge Pyramid,

nomen naar Kabisa. “We doen ontzettend veel aan vitaliteit

in je vel zit. Desgewenst kun je een toelichting geven. Is de

een piramidetent waarin je in korte tijd energie tankt. Jos:

en het wordt breed gedragen binnen het bedrijf. Maar het

Kabisa

score niet goed, dan vraagt de manager wat er aan de hand

“Je gaat in de relaxstoel zitten, zet de hoofdtelefoon op en

zijn allemaal losse dingen. Ik wil graag naar een structureel

• Vestigingen in Weert, Eindhoven en Amsterdam

is en of wij iets kunnen doen.”

kiest op een tablet uit een van de relaxsessies. Het is een

vitaliteitsprogramma toewerken. En verhalen over hulpmid-

• 90 medewerkers

mengeling van muziek-, licht- en aromatherapie. Na twintig

delen als de Recharge Pyramid zijn altijd mooi om te horen.

minuten kom je er heerlijk ontspannen uit.”

Tijdens een sessie van de Special Group Vitaliteit werd ook

• 65 medewerkers
HR-motto De medewerker centraal.

De inzet is dat iedereen zich
lekker voelt in zijn of haar werk

HR-motto Reveal your genius
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VitaalBedrijf
De Future Proof Human Capital Scan

dit zegt de scan

Hoe vitaal zijn
jouw
medewerkers?

Het overgrote deel van de Limburgse
organisaties vindt gezondheid en vitaliteit een

Twee scans

belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Hoe vitaal jouw bedrijf is, kun je via twee scans van Vitaal

Ze zijn over het algemeen van mening dat ze

Bedrijf meten. Jan Willem: “De oriëntatiescan vul je zelf in
als directeur of HR-manager. Binnen een kwartier weet je

zich daarvoor ruim voldoende inspannen.

hoe de vlag erbij hangt.” De scan voor medewerkers is uitgebreider. “Hierbij vullen medewerkers zelf een vragenlijst in.
Zij geven aan waar ze behoefte aan hebben op het gebied

Dit doen ze onder andere door de werkplek gezond

van vitaliteit en waarmee ze aan de slag willen. Als bedrijf

en veilig te ontwerpen en bij de aanschaf van (nieuwe)

krijg je een totaaloverzicht, de medewerker krijgt individu-

materialen rekening te houden met de gezondheid en

eel inzicht in zijn eigen scores en tips om vitaler te worden.”

vitaliteit van werknemers. Limburgse werkgevers geven aan
dat medewerkers gezondheid en veilig werken belangrijk

Vitaliteitsprogramma

vinden. Ook zeggen ze dat ze beleid en maatregelen

De scans vormen een goed startpunt voor een vitaliteits-

hebben die de gezondheid en vitaliteit van werknemers

programma, aldus Jan Willem. “De scan geeft inzicht op vijf

bevorderen.

onderdelen: bewegen, gezonde voeding, mentale balans,
alcohol en roken. Afhankelijk van de scores kun je je op een

Tabel 2:

of meerdere onderdelen focussen.” Een adviseur van Vitaal

Vitaliteit per branche

Bedrijf begeleidt je daarbij. “Samen stellen we een plan op.

Zakelijke dienstverlening

3.8

Industrie

4.0

Bouw

3.8

Transport

3.9

Met de oriëntatiescan van Vitaal

Groothandel

3.3

Bedrijf weet je binnen een kwartier

Detailhandel

3.6

Agrarische sector

3.7

Publieke sector

4.0

Gezondheidszorg

4.3

Overig

4.0

Bijvoorbeeld een bewegingsprogramma of gezond eetaan-

hoe het gesteld is met de vitaliteit
in je bedrijf. En hoe je die kunt
verbeteren.

bod in de bedrijfskantine. We werken samen met partners
die je kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het plan.”
Onderscheidend en gratis
Bedrijven die serieus werk maken van vitaliteit, kunnen het
Vignet Vitaal Bedrijf aanvragen. Het enige vitaliteitskeurmerk
voor mkb-bedrijven, aldus Jan Willem. “Met het vignet laat
je zien dat je vitaliteit belangrijk vindt en er veel aandacht
aan besteedt. Het is een mooi onderscheidend kenmerk.

Wetenschappelijke onderzoeken laten steeds opnieuw zien

Voor medewerkers, klanten en relaties.” Alle dienstverlening

dat het loont om structureel te werken aan een gezonde

van Vitaal Bedrijf is gratis: scans, advies en vignet. “We ver-

leefstijl van medewerkers. “Vitale mensen zijn gemotiveerd,

kopen niks, we helpen bedrijven alleen om aan vitaliteit te

productief, ze presteren beter en zijn minder vaak ziek”, zegt

werken. Met onze betrouwbare scans weet je snel hoe het

Jan Willem Landré, programmaleider Vitaal Bedrijf, een ini-

zit. Het werkt heel eenvoudig, dat horen we ook van bedrij-

tiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor wie zich niet

ven terug. Dus ik zou zeggen: kom in beweging en doe die

door de wetenschap laat leiden, heeft hij nog een andere

scan.”

reden om werk te maken van vitaliteit. “Jonge medewerkers
vinden het een belangrijk thema. Als je in vitaliteit investeert,

Wil je weten hoe vitaal jouw bedrijf is?

is de kans groter dat je jong talent weet aan te trekken.”

Ga naar www.vitaalbedrijf.info

Jan Willem Landré, programmaleider Vitaal Bedrijf
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Collegiale in- en uitleen

Het
voordeel
van goede
buren

EKK Eagle Simrax
• Vestiging in Kerkrade

HR-motto Boeien en binden. Mensen

Vostermans

krijgen de ruimte om zich te

• Vestigingen in Venlo, Amerika, Maleisië en China

ontwikkelen en mee te denken

• 450 medewerkers
HR-motto Creëer je eigen toekomst

Als je het als bedrijf afwisselend druk en rustig hebt, is het fijn als je
personeel kunt lenen van of aan een bedrijf in de buurt. Ook bij re-integratie
en het tijdelijk in huis halen van een specialist kan collegiale in- en uitleen
effectief zijn. Ventilatorbouwer Vostermans Ventilation in Venlo zweert
er al jaren bij en EKK Eagle Simrax in Kerkrade wil ermee beginnen.

over de invulling van het werk

Manager Marcel Boessen van EKK Eagle Simrax

Idee aangewakkerd

onze collega’s.” Duidelijke communicatie vooraf is cruciaal,

Zo ook bij EKK Eagle Simrax in Kerkrade, dat afdichtingen

stelt hij. “Ik heb weleens iemand gehad die dacht dat hij op

produceert voor de auto- en huishoudindustrie. “Een aantal

de schopstoel zat omdat we hem vroegen of hij een tijdje

jaren geleden speelden we al met het idee, want de eerste

elders wilde werken. Het tegengestelde is waar, het is eerder

maanden van het jaar zijn bij ons drukker dan de tweede

een eer. Medewerkers die we uitlenen, zijn ambassadeurs

helft”, zegt operationeel manager Marcel Boessen. “Maar

van Vostermans. Mensen die twijfelen, laten we altijd eerst

we hebben er nooit werk van gemaakt. Joost heeft het idee

kennismaken en rondleiden bij het inlenende bedrijf.”

weer aangewakkerd. En een partij in de buurt gevonden die

“Medewerkers komen rijker terug.”

juist in de tweede helft van het jaar extra druk is. We hebben

Bizar

de intentie uitgesproken om collegiale in- en uitleen te

Geert hoopt dat meer bedrijven collegiaal gaan in- en uitlenen.

Nee, van seizoenswerk is bij Vostermans niet echt meer

of onbetrouwbare medewerker.” Voor de inlener speelt

onderzoeken. Of onze medewerkers dit zouden willen? Ik

“In Noord-Limburg werken maakbedrijven samen in het Land

sprake. Vroeger was het in de zomer topdrukte, maar de

een ander voordeel: het tarief. Geert: “We rekenen met

heb het weleens besproken, ze vonden het een goed idee.”

van de Makers. Inmiddels hebben meer dan dertig bedrijven

ventilatorbouwer levert tegenwoordig wereldwijd en “het

ongeveer negentig procent van de kostprijs bij uitleen. Het

is altijd wel ergens zomer”, zegt HR-manager Geert Vergeldt.

mag geen verdienmodel worden. De inlener is dus relatief

Leren van elkaar

uitleen succesvol ingezet kan worden binnen dit netwerk,

“Maar er kunnen altijd fluctuaties in de productie optreden.

goedkoop uit. In een klein contractje leggen we het tarief en

Ook de medewerkers van Vostermans staan positief over een

maar we gaan denk ik ook op andere gebieden samenwerken,

Dan is het fijn als je medewerkers tijdelijk ergens anders

afspraken in geval van verzuim of bedrijfsongeval vast. Heel

tijdelijke werkplek elders. Geert Vergeldt: “Ze krijgen een kijkje

bijvoorbeeld bij de werving van medewerkers. Ik vind het bizar

kunt laten werken. Of juist kunt inlenen.” Vostermans begon

pragmatisch, niks ingewikkelds.”

in de keuken van een ander bedrijf, leren andere werkwijzen

dat we als bedrijven individueel allemaal hetzelfde doen. We

kennen, verbreden hun netwerk. Ze komen rijker terug. Dat

kunnen veel meer bereiken door de krachten te bundelen,

er in 2010 al mee. Geert: “We zaten nog in de kredietcrisis,

zich aangesloten. We gaan onderzoeken of collegiale in- en

maar de orders stroomden weer binnen. Ik heb toen HR-

LWV ondersteunt

is ook voor Vostermans gunstig. Bij terugkomst vragen we de

goed samen te werken en op die manier krachtiger te staan in

professionals in mijn netwerk gemaild of we mensen konden

Joost Hack promoot collegiale in- en uitleen vanuit de

medewerker wat hij geleerd heeft en wat wij kunnen leren van

de huidige problematische arbeidsmarkt.”

inlenen, er was namelijk veel overcapaciteit aanwezig bij

werkgeversorganisaties LWV/VNO-NCW. “Het is niet alleen

bedrijven. Een aantal medewerkers van andere bedrijven is

voor tijdelijke onder- of overcapaciteit een interessant

daadwerkelijk tijdelijk bij ons aan de slag gegaan.”

concept”, zegt hij. “Je kunt er een specialisme mee in huis
halen dat je zelf niet hebt of meer mogelijkheden bieden

20

• 150 medewerkers

HR-manager Geert Vergeldt van Vostermans

Tips

Vind je het een interessant idee om personeel in- en uit te lenen met een of meerdere andere

bedrijven? Denk dan hieraan:

Goede en betrouwbare medewerkers

voor re-integratie of stageopdrachten. Ook kun je een

Sindsdien wisselt Vostermans geregeld medewerkers uit

medewerker uitlenen om zijn specialisme uit te voeren als

• Dwing een medewerker nooit;

• Maak duidelijke afspraken over de

• Je leent je waardevolste asset – je

met bedrijven in de buurt. Geert: “Als uitlener kun je je

de reguliere functie daar onvoldoende ruimte voor biedt. Dat

overtuig hem dat in- of uitleen

lengte van de in- of uitleenperiode

medewerkers – uit: bouw aan een

medewerkers interessant werk bezorgen. En als inlener

is goed voor de motivatie.” Joost ondersteunt bedrijven die

• Zorg voor binding, neem regelmatig

vertrouwensrelatie met de andere

weet je dat je goede en betrouwbare mensen aan boord

collegiaal willen in- en uitlenen met onder meer checklists

krijgt; een collega-bedrijf stuurt je geen ongemotiveerde

en het tot stand brengen van een match tussen partijen.

zinvol is. Ook voor hemzelf.
• Communiceer met iedereen over

contact op hoe het gaat

partij

het nut: zo voorkom je onrust.
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De Future Proof Human Capital Scan
Tabel 3:

dit zegt de scan

Gebruik interne mogelijkheden vergroten flexibiliteit
Flexibiliteit: Gebruik interne mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om de flexibiliteit van het personeelsbestand
te vergroten. Zowel op het gebied van interne als van externe flexibiliteit
is voor Limburgse organisaties nog veel winst te behalen, zo blijkt uit een
analyse van de ingevulde scans.

Aantal vaak/altijd

Percentage vaak/
altijd

Oproepkrachten (Nul-uren, min-max contracten)

44

21,8%

Tijdens wervingsproces kijken naar doorgroeimogelijkheden kandidaat

124

61,3%

Wisselen van functie binnen de organisatie (horizontaal/verticaal)

53

26,3%

Tijdelijk andere functie binnen de organisatie (jobrotatie)

23

11,4%

Tijdelijk andere taken binnen de organisatie (taakroulatie)

48

23,8%

Tijdelijk werken in andere vestiging

22

10,9%

Flexibiliteit: gebruik externe mogelijkheden

Aantal vaak/altijd

Percentage vaak/
altijd

Uitzendbureaus en/of detacheringsbureau’s

91

45,1%

Detacherings- of uitzendconstructie voor mensen met afstand arbeidsmarkt/
kwetsbare groepen

24

11,9%

Collegiale in- en uitleen van personeel

11

5,5%

Vaste pool van betrokken en gekwalificeerde zzp’ers

64

31,7%

Tabel 4:
Bij interne flexibiliteit wordt bijvoorbeeld gekeken naar de

een andere functie worden zelden gedaan (11,4 en 10,9

mate waarin medewerkers binnen een organisatie kunnen

procent). Om als organisatie flexibel en slagvaardig te

variëren met werktijden, werklocaties of taken. Een tweede

kunnen blijven reageren, is het lonend om te kijken naar

vorm van interne flexibiliteit is functionele flexibiliteit: multi-

nieuwe manieren om de interne flexibiliteit te vergroten.

inzetbaarheid van medewerkers door verbreding van de
functie, onder meer door middel van (in)formele training.

Uit literatuur blijkt dat over het algemeen minder

Maar ook flexibele arbeidscontracten, zoals oproep- en

geïnvesteerd wordt in scholing van flexwerkers dan van vast

deeltijdcontracten vallen onder interne flexibiliteit.

personeel. Flexibele krachten die ontwikkelmogelijkheden
krijgen die aansluiten bij de strategie van de organisatie,

22

Gebruik externe mogelijkheden vergroten flexibiliteit

119 bedrijven hebben hier een antwoord gegeven. 83 bedrijven niet. De percentages zijn de percentages per 119 bedrijven
(Dus 1/119*100=0,84%.)

Uit het onderzoek komt naar voren dat Limburgse

leveren die organisatie echter betere resultaten op. Er lijkt

organisaties relatief weinig doen om de interne flexibiliteit

een trade-off te zijn tussen kostenbesparingen op de korte

Een van de mogelijkheden om flexibiliteit te bevorderen

en een betere benutting van de personeelscapaciteit.

te vergroten. Het meest gebruikelijk is om tijdens het

termijn door inzet van flexibele arbeid versus investeringen

en er tegelijkertijd voor te zorgen dat medewerkers nieuwe

Slechts 5,5 procent van de Limburgse organisaties maakt

wervingsproces te kijken naar doorgroeimogelijkheden

in

langetermijnopbrengsten.

kennis opdoen, is collegiale in- en uitleen van personeel.

hier gebruik van. Als redenenen om het niet te doen,

van de kandidaat. 61,3 procent van de Limburgse bedrijven

Samenwerken met andere organisaties kan een manier zijn

Hieronder valt elke vrijwillige samenwerking tussen

noemen bedrijven angst om medewerkers of kennis te

doet dit vaak of altijd. Jobrotatie en tijdelijk werken in

om deze trade-off te vermijden.

bedrijven met als doel co-ontwikkeling, kennisuitwisseling

verliezen, beheersvraagstukken en cultuurverschillen.

menselijk

kapitaal

en
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Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Tekort aan personeel?
Organiseer het werk anders!
Waarom doet een professional werk dat ook een niet-specialist kan doen?
Door eenvoudig werk weg te halen bij de specialist, krijgt hij meer tijd
en meer plezier in het werk. En ontstaan er kansen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV ondersteunt organisaties om de
mogelijkheden in kaart te brengen. Volta Limburg gaat ermee aan de slag.

Het is topdrukte bij Volta Limburg. De monteurs zitten

Geschikt voor iedere sector

tot hun nek in het werk met de aanleg van onder meer

De aanpak is in iedere sector zinvol, zegt Saskia. Bij diverse

zonnepanelen en warmtepompen. Er zijn volop vacatures,

bedrijven leidde het al tot succes. Zoals bij technisch

maar onvoldoende kandidaten. Reden voor het bedrijf

dienstverlener SPIE. “De keurmeesters van SPIE keuren

om te onderzoeken of het werk anders georganiseerd kan

elektrische apparaten”, aldus Saskia. “Na het IHW is voor

worden, zegt Lisette Sijben, HR-manager bij het bedrijf. “De

eenvoudige keuringen en logistieke taken een apart

monteurs sjouwen de zonnepanelen het dak op en graven

functieprofiel opgesteld. Dat werk doet nu een Wajonger

sleuven voor laadpalen. Dat werk kan iemand anders doen.

naar volle tevredenheid.” Ook op de afdeling medische

Het past ook in onze maatschappelijke ambitie. We staan

beeldvorming bij Zuyderland Medisch Centrum zorgde

open voor iedereen die wil werken.”

IHW voor een andere inrichting van werk. Laboranten
deden ook planningswerk. Dat is nu belegd bij een

Samen met de medewerkers

planningsfunctionaris.

Links Lisette Sijben (Volta Limburg)

Volta Limburg

en rechts Saskia Hol (UWV)

• Vestigingen in Schinnen, Heerlen, Beek en Venlo
• 300 medewerkers
HR-motto Samen voor een beter klimaat

De Future Proof Human Capital Scan

dit zegt de scan

Een door UWV en Universiteit Maastricht ontwikkeld
instrument helpt bedrijven om inclusief te ondernemen:

Extra begeleiding nodig

Inclusief Herontwerp van Werk 2.0 (IHW). Saskia Hol,

Een herontwerp heeft volgens Saskia veel voordelen, zoals

adviseur inclusieve arbeidsorganisaties bij UWV Werkbedrijf,

een lagere werkdruk en hoger werkplezier bij specialisten.

legt uit hoe het werkt. “Via interviews met medewerkers

“Daarvan heb je er bovendien minder nodig – belangrijk

brengen we in kaart wat ze doen en hoeveel tijd ze aan

in deze krappe arbeidsmarkt. En je helpt mensen met een

een taak besteden. Samen met hen bespreken we welke

afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.” Zij hebben vaak wel

taken iemand anders kan overnemen en onder welke

extra begeleiding nodig. Lisette vindt dat geen probleem.

voorwaarden dat kan. Dat kan leiden tot een andere

“Bij Volta zijn we gewend om nieuwe collega’s te begeleiden.

inrichting van werk en een nieuwe, vaak ondersteunende

Iedereen verdient een kans. Als Volta bieden we die graag.

functie.” De betrokkenheid van medewerkers is essentieel,

Zeker als het ons helpt om het werk gedaan te krijgen.”

zegt ze. “Daarmee zorg je voor draagvlak.”
Wil je ook kijken of je het werk anders kunt organiseren?
“We staan open voor iedereen

die wil werken”

24

Bijna 40 procent van de bedrijven
heeft werknemers met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst.
20 procent heeft dat nu niet,
maar in het verleden wel gehad.
De overige 40 procent heeft
niemand in dienst met een afstand

23,5 procent van de Limburgse bedrijven geeft aan
deze mensen vaak of altijd aan te nemen op bestaande
functies. Ook worden er vaak stages aangeboden (36,1
procent). Andere opties om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zoals het creëren
van nieuwe arbeidsplekken, maatwerkfuncties, inlenen
via een externe partij of terughalen van werk wat eerder
geoutsourced werd, komen minder vaak tot niet voor.
Hier liggen dus nog kansen voor het bedrijfsleven om
arbeidstekorten te verkleinen.

tot de arbeidsmarkt.

Neem contact op met Team inclusief Zuid-Limburg via
teaminclusiefzuidlimburg@uwv.nl. Ondernemers in heel
Limburg kunnen zich hier melden.

VOORUITZIEN Magazine naar aanleiding van de Future Proof Human Capital Scan

25

Ontwikkeling medewerkers
dit zegt de scan
Tabel 5:
Interne mogelijkheden in dienst nemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Aantal vaak/altijd

Percentage vaak/
altijd

Aangenomen op bestaande functies

28

23,5%

Het creëren van arbeidsplekken bij nieuwe opdrachten/aanbestedingen

8

6,7%

Het creëren van maatwerkfuncties na analyse functies/werkprocessen (herontwerp)

13*

10,9%

Het bieden van werkervaringsplekken, stages, leerwerkprojecten

43

36,1%

Inlenen/detachering via externe partij

17

14,3%

Het terughalen van werk dat eerder door outsourcing of offshoring niet meer
zelf wordt gedaan

6*

5,0%

Aantal vaak/altijd

Percentage vaak/
altijd

Kosten begeleiding

15

12,6%

Beschikbaarheid kwalitatieve begeleiding

29

24,4%

Financiële risico’s door productiviteitsverlies

17

14,3%

Financiële risico’s door uitval (vb. ziekte)

26

21,8%

Administratieve lasten

17

14,3%

Onvoldoende kennis in organisatie over (onderdelen) functies waarvoor kwetsbare werkzoekenden kunnen worden ingezet

19

16,0%

Onbekend waar kwetsbare werkzoekenden gevonden kunnen worden

12*

10,1%

Onbekend met subsidieregelingen over in dienst nemen kwetsbare werkzoekenden

20

16,8%

Onbekend met instanties waar de organisatie terecht kan wanneer deze een
kwetsbare werkzoekende in dienst wil nemen

13

10,9%

In dienst nemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: gebruik mogelijkheden

*Niemand heeft hier altijd ingevuld
Tabel 6:
Belemmeringen bij het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Belemmeringen bij het zoeken en in dienst nemen mensen met afstand tot
arbeidsmarkt

119 bedrijven hebben hier een antwoord gegeven. 83 bedrijven niet. De percentages zijn de percentages per 119 bedrijven
(Dus 1/119*100=0,84%.)
*Niemand heeft hier altijd ingevuld

Natascha Manders

Van de 119 bedrijven die toelichtten wat hen belemmert om

Van de 82 bedrijven die antwoord gaven op de vraag ‘zie

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen,

je binnen de eigen organisatie mogelijkheden om mensen

noemt het grootste deel een gebrek aan goede begeleiding

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?’, gaven

en financiële risico’s. Bedrijven die hier ‘overig’ invulden,

negentien bedrijven (23,2 procent) aan die wel te zien, 42

zeiden dat de betreffende werkzoekenden onvoldoende

bedrijven (51,2 procent) zien die niet en 21 bedrijven (25,6

gekwalificeerd zijn, de organisatie niet geschikt is en dat de

procent) weten het niet. Gevraagd om een toelichting,

regelgeving vanuit de overheid ontoereikend is. Sommigen

vertelden bedrijven dat de mogelijkheden afhangen van

gaven aan dat veiligheidsvoorschriften het lastig(er) maken

de beperking en de bijbehorende opties in de organisatie.

kwetsbare werkzoekenden aan te nemen. Die organisaties

Enkele respondenten gaven aan zich nog onvoldoende in

kunnen bijvoorbeeld geen veilige werkplek bieden aan

de mogelijkheden verdiept te hebben.

mensen met een lichamelijke beperking.

EP: Tummers

Een leven lang lol
Medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Op dat gebied kan elektronicaketen EP: Tummers nog stappen maken, zo kwam uit de Future Proof Human
Capital Scan. Het bedrijf maakt er werk van. De behoeften van medewerkers
zijn daarbij leidend. “Wij willen weten waar de medewerker vrolijk van wordt.”

26
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De Future Proof Human Capital Scan

dit zegt de scan
Duurzame inzetbaarheid is de verantwoordelijkheid van zowel de
werkgever als de werknemer. Limburgse bedrijven geven aan dat zijzelf én
hun werknemers hier voldoende verantwoordelijkheid voor nemen (3,4/5).

EP: Tummers heeft flinke groeiambities. Reden voor de

Doorstroming heeft sowieso de aandacht, zegt ze. “Verticaal,

organisatie om te professionaliseren, bijvoorbeeld op HR-

maar zeker ook horizontaal. Een logistiek medewerker is

gebied. Daarom is begin 2021 Natascha Manders aangesteld

misschien een talent in marketing. Onlangs is een aantal

als HR-manager. Ze kreeg direct een aantal uitdagingen voor

medewerkers intern nog van baan geswitcht. Zij staan nu in

haar kiezen. Het werven van servicemonteurs bijvoorbeeld.

hun kracht en lachen weer.”

“Service is een belangrijk onderscheidend vermogen van
EP: Tummers”, zegt Natascha. “Gelukkig lukt het ons nog
redelijk om goede mensen aan te trekken. Waarom? Je hebt
hier veel vrijheid, je ideeën worden serieus genomen en

“Bij ontwikkeling draait het
niet alleen om opleiding”

opgepakt, de sfeer is informeel en goed en je kunt je volop
ontwikkelen.”
Kort op de bal
Van reactief naar proactief

Daar draait het bij EP: Tummers om: plezier in het werk.

Toch liggen er volgens de Future Proof Human Capital Scan

“Onze slogan Daar word ik vrolijk van geldt ook voor

nog verbetermogelijkheden als het gaat om ontwikkeling.

medewerkers. Wij willen weten waar ze energie van krijgen,

Natascha: “Scholing gebeurde nog vooral op initiatief van

waar hun passie ligt, waar ze goed in zijn. Via maandelijkse

de medewerker zelf. Dat buigen we om naar een proactieve

gesprekken peilen we hoe de medewerker in zijn vel zit en

opstelling. Te beginnen met een goed functiehuis: welke

wat hij of zij wil. Zo zitten we kort op de bal.” Bij ontwikkeling

functies hebben we, welke scholingen horen daarbij, ook

draait het niet alleen om opleiding, aldus Natascha.

richting een volgende functie. Want als een filiaalleider

“Onder de noemer Tummers Academy houden we diverse

weggaat, willen we dat er intern een opvolger klaarstaat.”

activiteiten. Themasessies, trainingen en productavonden.
Directeur Chiel van Rijn geeft eens per kwartaal een webinar

Werknemers zijn actief bezig met hun ontwikkeling

onvoldoende gekwalificeerd zijn om in de toekomst hun

en worden gestimuleerd door werkgevers (3,4/5).

werk succesvol uit te kunnen voeren. 30 Procent is slechts

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening nemen meer

matig tevreden over het opleidingsniveau. De helft van

verantwoordelijkheid om hun werknemers inzetbaar te

de Limburgse organisaties vindt dat zij de werknemers

houden (3,6/5) dan de detailhandel (2,8/5) en groothandels

voldoende opleidings- en trainingsmogelijkheden biedt.

(3,1/5). Werknemers in de sector transport en logistiek

De andere helft vindt dat dus niet.

zijn volgens de respondenten meer actief bezig met
hun ontwikkeling (3,6) dan de andere branches (3,4/5).

43,6 procent van de bedrijven is van mening dat zij

Werknemers in de detailhandel daarentegen zijn niet heel

werknemers niet grondig genoeg trainen in het gebruik

actief bezig met hun employability (2,8/5).

van nieuwe apparatuur, software en procedures. Ook is
56,4 procent van de Limburgse bedrijven niet erg tevreden

Dit lijken mooie scores, maar het gaat hier om gemiddelden.

over de mate waarin werknemers zelf het initiatief tot het

Wanneer we inzoomen, zien we dat 20 procent van de

volgen van trainingen nemen. Om ook in de toekomst

Limburgse organisaties van mening is dat hun werknemers

concurrerend te zijn, is actie dus noodzakelijk.

Tabel 7:
Employability werknemers- en werkgeversperspectief per branche
Employability werknemer

Employability werkgever

Zakelijke dienstverlening

3,5

3,6

Industrie

3,4

3,4

Bouw

3,4

3,3

Transport

3,6

3,3

Groothandel

3,2

3,1

Detailhandel

2,8

2,8

Agrarische sector

3,4

3,6

Publieke sector

3,3

3,7

over uiteenlopende onderwerpen. En als iemand eerst wil

EP: Tummers

Gezondheidszorg

3,1

3,3

weten wat een functie precies inhoudt, kan hij bijvoorbeeld

Overig

3,4

3,3

• Hoofdkantoor in Herten, winkels in Roermond,

een tijdje meelopen.”

Panningen, Tegelen, Echt, Heythuysen, Horst, Weert
en Geleen
• 145 medewerkers
HR-motto Daar word ik

vrolijk van

Lachen

Employability heeft betrekking op de aantrekkelijkheid en inzetbaarheid van de werknemer voor de (interne) arbeidsmarkt.
Door permanent te werken aan de professionele ontwikkeling vergroot de werknemer zijn inzetbaarheid.

Natascha vindt het belangrijk dat medewerkers een leven
lang leren. “Ontwikkelingen gaan razendsnel. Over een
paar decennia lachen we om de manier waarop we in 2022
werkten. Maar je moet je wel met plezier ontwikkelen. Ik
word er vrolijk van om dat voor elkaar te krijgen.”

28
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Nieuw initiatief Leo Loopbaan

Polygarde
• Vestigingen in Maastricht en Eindhoven, binnenkort
ook in Weert en Venlo
• 320 medewerkers
HR-focus stimuleren van persoonlijke
managing director Marc Roemen
van Polygarde

ontwikkeling door coaching en
opleiding

Met LEX bereik je
potentiële
medewerkers
De Limburg Experience, kortweg LEX, brengt vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Een werkzoekende,
student of medewerker die zich wil ontwikkelen of niet op
zijn plek zit, komt erachter welke sector, beroep en bedrijf
bij hem past, als bedrijf kom je in contact met potentiële
kandidaten en kun je laten zien wat je in huis hebt. “Je
versterkt je employer branding.”

Noah Hazen van Leo Loopbaan

LEX is een doorontwikkeling van de experiences die Leo

Een warm welkom

Loopbaan al langer aanbiedt. Het wijst mensen de weg naar

Je moet als bedrijf wél zorgen dat je iets te bieden hebt, zegt

een baan, aldus Noah Hazen van Leo Loopbaan. “Op lex.

Marc. “Zorg dat de deelnemer een warm welkom krijgt, dat

leoloopbaan.nl onderzoekt de kandidaat welke sector hem

je de tijd neemt en een programma hebt waarin hij echt ge-

aanspreekt. Vervolgens oriënteert hij zich op een beroep.

voel krijgt bij het werk en het bedrijf.” Leo kan daarbij helpen

Via onder meer filmpjes en zelftesten komt hij erachter of

met tips en ideeën, zegt Noah. “Dat is maatwerk.” Bied je een

dat beroep ook bij hem past.” Daarna komen de bedrijven in

experience aan, dan kun je je bedrijf ook presenteren op het

beeld, zegt Noah. “Is de keuze gemaakt, dan kan de kandi-

platform van LEX. Noah: “Dat doe je op de manier die jij wilt,

daat kiezen voor een experience bij een bedrijf.”

via filmpjes, tekst, foto’s en links.”

Ja-woord

Employer branding

Polygarde, specialist in veiligheidsdiensten, biedt al enige

Noah hoopt dat veel bedrijven zich aanmelden voor een

tijd experiences. “Een experience vergroot de kans op een

Limburg Experience. “Hoe meer body het platform heeft,

duurzame relatie”, zegt managing director Marc Roemen. “Je

hoe meer mensen ernaartoe gaan en hoe meer mensen

wilt je partner ook eerst goed leren kennen voor je hem of

jouw bedrijf vinden. LEX vergroot de zichtbaarheid van jouw

haar het ja-woord geeft. We laten deelnemers filmpjes zien,

bedrijf bij de juiste doelgroep, met andere woorden: je ver-

ze praten met een medewerker en kunnen bijvoorbeeld een

sterkt je employer branding.” Voor de investering hoef je het

dienst meedraaien met een beveiliger of verkeersregelaar.

niet te laten. “Deelname is gratis en binnen een half uur is de

Je laat zien wat je in huis hebt. Dat kan mensen over de

aanmelding geregeld.”

streep trekken om voor jou te kiezen.”
Meer weten over LEX? Mail noah@leoloopbaan.nl
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Leerwerkloket

De
smeerolie
van de
arbeidsmarkt

Caroline Tebbens van Leerwerkloket Noord-Limburg

Bedrijven schreeuwen om personeel.
Met omscholing, scholing en
Reinier op den Kamp

leerwerktrajecten helpen de Leerwerkloketten

van Leerwerkloket Zuid-Limburg

werkgevers om mensen duurzaam aan het
werk te krijgen. “Er is vaak veel meer mogelijk
dan bedrijven denken.”

Leerwerkloketten zijn onafhankelijke samenwerkingsver-

zegt Ruth Poulissen van Leerwerkloket Midden-Limburg.

van werk. “Met het Inclusief Herontwerp van Werk 2.0 (zie

banden van gemeenten, roc’s en UWV. Limburg telt er drie:

“We helpen ook met de Nederlandse taal op de werkvloer.

pagina 24, red.) breng je taken in kaart en splits je functies

in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Ze timmeren flink

Samen met de werkgever kijken we welke vaktaalopleiding

op. Specialistisch werk laat je bij de professional, ander

aan de weg. Bijvoorbeeld met praktijkleren. “Zij-instromers

het beste past.” Daarnaast adviseert het Leerwerkloket over

werk beleg je bij iemand anders.”

of mensen met een uitkering worden bij een leerbedrijf

financiering en subsidieregelingen. Ruth: “Voor het volgen

opgeleid”, zegt Caroline Tebbens van Leerwerkloket Noord-

van scholingen of andere vormen van leren bestaan diverse

Hét centrale loket

Limburg. “In Noord-Limburg hebben we trajecten opgezet

regelingen waarvan je als werkgever gebruik kunt maken.

Limburgse bedrijven kunnen bij veel verschillende organisaties

in sectoren als horeca, techniek en groen, samen met

Wij kennen de mogelijkheden.”

terecht met vragen over de arbeidsmarkt. Volgens Ruth,

ondernemers. Deelnemers leren bij hen op de werkvloer
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Caroline en Reinier hoef je als ondernemer slechts met één

de beginselen van het vak en ontvangen daarvoor een

Sectorale werktafels

partij contact op te nemen: het Leerwerkloket. “Wij werken

praktijkverklaring mbo. Dat leidt regelmatig tot een

In Zuid-Limburg is het Leerwerkloket initiatiefnemer van

nauw samen met bijvoorbeeld WerkgeversServicepunt, Leo

dienstverband. Bedrijven en medewerkers zijn positief over

sectorale werktafels. In de sectoren transport & logistiek en

Loopbaan, UWV, regionale mobiliteitsteams, opleiders en

het traject, het levert groei en ontwikkeling op voor alle

groen zijn ze al actief, andere sectoren zullen volgen. Reinier

gemeenten. Hebben wij het antwoord niet, dan weten we

partijen.”

Op den Kamp van het Leerwerkloket: “Iedere sector heeft

waar we het snel kunnen vinden. Dat is onze kracht.” Volgens

zijn specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Samen

de drie staan er nog onnodig veel mensen aan de zijlijn die

Veel subsidiemogelijkheden

met werkgevers en betrokken instanties brengen we die in

graag willen werken. “Samen met werkgevers kunnen we

Het Leerwerkloket regelt bij een praktijkverklaring zo nodig

kaart en ontwikkelen we een plan. Zo kun je samen scholen

ervoor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar worden. Er is vaak

een jobcoach die de nieuweling op de werkplek begeleidt,

en werven.” Hij ziet veel kansen in het anders organiseren

veel meer mogelijk dan je denkt.”

Ruth Poulissen van Leerwerkloket Midden-Limburg
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LimburgLeert.nl

Een goede opleiding
en nog gratis ook
Medewerkers met subsidie scholen. Je doet het via LimburgLeert.
Horecabedrijf Cox & Co is er blij mee. Dankzij een traject bij Gilde
Bedrijfsopleidingen ontwikkelen medewerkers bij het bedrijf zich tot
leidinggevende. Zoals Michelle van der Sluiszen, de kersverse bedrijfsleider
van Schnitzelparadies Roermond. “In drie sessies leer je ontzettend veel
over leidinggeven.”
Marieke Graat, Michelle van der Sluiszen en Sanne Cox (vlnr)

Schnitzelparadies Roermond ligt aan de ingang van het

ren, zoals techniek, zorg, detailhandel en onderwijs”, zegt

Cox & Co

Designer Outlet Center. Niet vreemd dat het regelmatig top-

Gilde-opleidingsadviseur Marieke Graat. “We verzorgen in-

• 11 locaties in Roermond, Venlo, Geleen, Heerlen en

drukte is in het restaurant. “De huidige bedrijfsleider gaf aan

company ook maatwerktrajecten op het gebied van taal.”

Eindhoven, waaronder Piet Friet, Schnitzelparadies

het rustiger aan te willen doen”, zegt Sanne Cox van Cox &

De vraag uit de markt is leidend voor het aanbod, zegt ze.

en Bufkes Roermond en tuincafés bijSTOX in

Co, eigenaar van het Schnitzelparadies. “Zij gaat elders bin-

“In Roermond beginnen we komend schooljaar samen met

Heerlen en Roermond

nen ons bedrijf werken. Als opvolger hadden we Michelle in

horecaondernemers een opleiding waarbij studenten les

gedachten. Juist op dat moment kwam er een mailtje van

krijgen in de deelnemende horecazaken. Ze studeren voor

Gilde over het via LimburgLeert gesubsidieerde traject Lei-

een volwaardig mbo-diploma, maar gaan niet naar school

dinggeven in de horeca. Dat viel mooi samen.”

en leren alles in de praktijk. De docent fietst van zaak naar

• 200 medewerkers
HR-motto Werken bij Cox & Co,

naast werk ook een familie!

zaak om de studenten te begeleiden.”
Groeien
Michelle is blij met de kans die Cox & Co haar geeft om be-

Medewerkers stimuleren

drijfsleider te worden. “Ik heb hier al een aantal opleidingen

Cox & Co is een van de deelnemers in het nieuwe traject.

en cursussen mogen volgen en wilde graag verder groeien.”

“We stimuleren medewerkers om zich te ontwikkelen”,

Over de cursus Leidinggeven in de horeca is ze zeer te spre-

zegt Sanne. “Maar niet iedereen wil naar school. De nieuwe

ken. “Je krijgt inzicht in verschillende stijlen van leidingge-

praktijkopleiding in Roermond is voor hen een prachtige

ven. Je komt erachter wat je eigen stijl is en leert die aan

uitkomst.”

te passen aan situaties en medewerkers. Heel leerzaam. Ik
heb ook veel van de andere cursisten geleerd, het is leuk om

LimburgLeert helpt werkende Limburgers die zich

onderling te sparren.”

willen laten om- of bijscholen met informatie, (online)
scholingen en persoonlijk advies en begeleiding. Dank-
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Maatwerk

zij een overheidssubsidie is het gros van het aanbod

Gilde Bedrijfsopleidingen is een van de tien organisaties

gratis. Die subsidie loopt in december 2022 af.

die cursussen, trainingen en opleidingen aanbiedt via Lim-

Wil jij de ontwikkeling van je medewerkers stimuleren?

burgLeert. “Samen geven we scholingen in diverse secto-

Ga naar www.limburgleert.nl
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Wethouders over arbeidsmarkt

Er is zóveel
onbenut
arbeidspotentieel

Marianne Smitsmans,
wethouder in Roermond

Werkgevers, onderwijs en overheid in Limburg trekken steeds vaker en
beter met elkaar op om mensen duurzaam aan het werk te helpen, merken
de verantwoordelijke wethouders van de drie arbeidsmarktregio’s.
Met opvallende initiatieven proberen ze mensen te verleiden voor een
baan. Switchers, uitkeringsgerechtigden én nuggers.

In Heerlen wordt hard gewerkt aan de Bovengrondse Vak-

en blijkt een kandidaat gemotiveerd en kan en wil hij leren,

Future Proof Human Capital

school. Alleen de naam al is opmerkelijk; die verwijst naar

dan gaat hij proefdraaien bij het bedrijf. Bevalt ook dat, dan

Scan een goed instrument

de Ondergrondse Vakschool, een praktijkopleiding voor

liggen er een opleidingstraject en arbeidscontract klaar voor

daarvoor. “Het creëert bewust-

mijnwerkers. De school groeit de komende maanden uit

de kandidaat.

wording en geeft inzicht.” Voor

naar tien werksferen – realistische werkomgevingen – voor

Alexander Vervoort, wethouder in Venlo

daadwerkelijke oplossingen kunnen ondernemers aan-

oplossingen, aldus de drie wethouders. Samenwerking tus-

onder meer horeca, groen, bouw, techniek en beveiliging.

Huismannen en -vrouwen

kloppen bij de WerkgeversServicepunten, zegt Martin. “Zij

sen werkgevers, onderwijs en overheidsinstanties is daarbij

Martin de Beer, wethouder in Heerlen, noemt de school de

Met creatieve initiatieven moet het lukken om het

kunnen bedrijven ondersteunen met bijvoorbeeld analyses,

cruciaal. Alexander: “Die samenwerking gaat steeds beter

toegangspoort naar werk. Voor iedereen die (ander) werk

arbeidspotentieel te benutten, zegt Alexander Vervoort,

werkplekaanpassingen, het anders organiseren van werk en

en wordt steeds hechter, merk ik. Er ontstaan tal van initi-

zoekt, maar vooral ook voor uitkeringsgerechtigden. “Zij le-

wethouder in Venlo. “Er zijn genoeg mensen met een

subsidies. Bedrijven kunnen ook veel van elkaar leren, van

atieven. Dat maakt het voor een werkzoekende of werkge-

ren wat werken in de verschillende sectoren inhoudt en wat

uitkering, deeltijders die meer willen werken, maar zeker

elkaars expertise gebruikmaken en elkaar over en weer hel-

ver ook wel eens lastig – bij welk loket moet ik zijn? – maar

bij hen past. Vinden ze iets van hun gading, dan krijgen ze op

ook huismannen en –vrouwen die graag aan de slag

pen met personeel.”

een opgetuigde kerstboom is beter dan een lege. En met de

dat vakgebied een basisscholing en kunnen ze aan de slag

gaan.” Zijn collega Marianne Smitsmans is het roerend met

bij een werkgever.”

hem eens. “We moeten er samen achter komen wat niet-

Doorpakken

uitkeringsgerechtigden, de nuggers, nodig hebben om actief

Marianne hoopt dat bedrijven de resultaten uit de scan ge-

Kandidaat centraal

te worden.” Soms blijken eenvoudige werkaanpassingen al

bruiken om door te pakken. “Stel, je hebt een personeels-

Samenwerking

Heerlen hoopt op deze manier op termijn 300 uitkerings-

voldoende, zegt de Roermondse wethouder. “Een lokale

bestand van bovengemiddelde leeftijd. Natuurlijk probeer

“Het economisch en sociaal domein waren eerst welhaast

gerechtigden per jaar aan werk te helpen. “De directe stap

horecaondernemer hier laat het roosteren van personeel

je vacatures in te vullen met 25-jarigen. Maar de vraag is of

twee gescheiden werelden”, besluit Marianne. “Meer en

naar een bedrijf is vaak te groot voor deze mensen”, aldus

over aan de teams. Ze regelen onderling hoe ze het rooster

dat lukt. Kijk ook naar je eigen medewerkers: help ze om fit

meer is duidelijk dat we hetzelfde belangrijk vinden. Een vi-

Martin. “De Bovengrondse Vakschool is laagdrempelig, bo-

invullen. Daardoor kunnen medewerkers met kinderen later

te blijven, zorg dat ze plezier houden in hun werk, kijk of ze

tale en tevreden medewerker levert betere resultaten. Het is

vendien staan de kandidaten echt centraal.” Mensen laten

beginnen. Dat heeft ook voor nieuwe aanwas gezorgd.”

jonge collega’s willen coachen. Bij dat laatste snijdt het mes

een open deur, maar de kracht zit in de onderlinge samen-

aan twee kanten, want goede coaching draagt eraan bij dat

werking, in de bundeling van kennis en kunde, maar ook

jongeren bij je blijven werken.”

van geld. Financiën zijn nogal eens een struikelblok. Door

ervaren wat het werk inhoudt: het lijkt dé manier om ze te
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Martin de Beer,
wethouder in Heerlen

juiste verwijzingen komt de vraagsteller altijd op de goede
plek uit.”

verleiden voor een baan. In Noord-Limburg gebeurt het in

Scan geeft inzicht

de maakindustrie en techniek. Via OntdekTECH gaan werk-

Ondernemers kunnen inderdaad veel doen, zegt Alexander.

zoekenden ‘op tournee’ langs werkgevers om een goede

“Je kunt beginnen met goed in kaart te brengen wat je no-

Opgetuigde kerstboom

aan een baan helpen. Achteraf kijken we dan wel hoe we de

indruk te krijgen van de sector en het werk. Is er een match

dig hebt en hoe je het werk kunt organiseren.” Hij noemt de

De arbeidsmarkt vraag om nieuwe, innovatieve en creatieve

kosten verdelen.”

ook die middelen te bundelen, kunnen we mensen beter
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Innovatief

Mora kiest
nieuw recept voor
personeelswerving
Mora in Maastricht experimenteert met een nieuw recept voor
werving van medewerkers. De snackfabrikant solliciteert bij de
kandidaat in plaats van andersom. Via een aansprekend event én met
de belofte dat het bedrijf zich inspant om passend werk te vinden
voor een sollicitant. “Dit is voor ieder bedrijf interessant.”

‘Wij zoeken jou’. ‘Collega gezocht’. Oproepen als deze zie je

Exclusief kijkje in de keuken

dagelijks in winkelstraten en op internetsites. “Ieder bedrijf

Mora experimenteert met het concept. “In februari hebben

heeft vacatures waaraan jij als sollicitant moet voldoen, ie-

we mensen uitgenodigd voor een kijkje in onze keuken”,

dereen zegt: als jij voldoet aan onze eisen, mag je bij ons

zegt Willemien Kruithof, learning & development coördina-

komen werken”, zegt Mike Reneman van Werkcentrum Zuid

tor bij Mora. “In duo’s gingen ze het bedrijf door met een

Limburg. “Maar in de huidige arbeidsmarkt liggen de banen

collega. Ze kregen uitleg over werken bij MORA en spraken

voor het oprapen. Dat vraagt om een andere aanpak.”

met medewerkers. Zo kregen ze een indruk van het werk en
de sfeer. Over vacatures is niet gesproken. Ook in de uitno-
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Willemien Kruithof en Bram Savelberg

Fundamenteel anders

diging niet. Ze gingen naar huis met een snackpakket en

Het team van Werkcentrum Zuid Limburg kwam op het

een flyer. Daarop stond dat ze contact konden opnemen

idee om de rollen om te draaien, vandaar dat het concept

als het hen leuk leek om bij ons te werken.” Of de aanpak

#switchbaan heet. Mike: “Je stelt een bedrijfs-cv op, laat zien

werkt? “We zijn in gesprek met een aantal mensen, maar

Dertig bedrijven in gesprek

wie je bent en welke uitdagingen je hebt. Als dit de werk-

dit is werven met een incubatietijd”, aldus Willemien. “De

Werkcentrum Zuid Limburg is met zo’n dertig bedrijven in

zoekende aanspreekt, ga je met elkaar in gesprek. Dat is een

bedoeling is dat mensen via een leuke activiteit enthousiast

gesprek over #switchbaan. Elk bedrijf kan een aantrekkelijk

fundamenteel andere werkwijze. In het sollicitatiegesprek

worden over het bedrijf en #switchbaan”, vult Mike aan. “Dat

event houden, aldus Mike. “Een accountantskantoor kan

zijn de ambities, wensen en competenties van de kandidaat

vertellen ze aan vrienden en familie. Dat werkt krachtiger

een interessante spreker uitnodigen. En bij een hovenier

net zo belangrijk als het werk dat gedaan moet worden.

dan een advertentie.”

gaan we waarschijnlijk iets leuks doen met tractors en an-

De traditionele functieomschrijving wordt losgelaten. Uit-

dere machines. Wij helpen graag om mee te denken over

gangspunt is de vraag: hoe kunnen we jouw ervaring, vaar-

een aansprekende activiteit. Belangrijkste is dat je als be-

digheden en kennis gebruiken in onze organisatie?”

drijf op een andere manier wilt en durft te ondernemen.”

Mora
• Gevestigd in Maastricht
• 400 medewerkers
HR-motto We willen een

werkomgeving creëren waarin
de mens centraal staat
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