
1

WHITEPAPER 
RADI INNOVATIELAB HR



2

ACCEPTEREN OF INNOVEREN
Voordat we naar externe factoren kijken, vragen 
we je kritisch in de spiegel te kijken:
- Hoe sexy ben ik als werkgever? Waarom 

kiezen mensen voor mij, en waarom juist niet? 
- Vraag je dat ook weleens aan medewerkers: 

Waarom kies je er elke dag weer voor bij ons 
te komen werken?

Het zijn heel wezenlijke vragen over je 
bedrijfscultuur. De antwoorden kunnen je enorm 
helpen om de interne organisatie bij te sturen, 
en om je recruitment in te richten. Met ‘employer 
branding’ draag je die cultuur heel bewust uit. 
Je laat zien wie je bent door te investeren in je 
communicatie en imago als werkgever.

Zorg voor ambassadeurs op de werkvloer, 
mensen die de cultuur ademen. Een sterk 
werkgeversmerk geeft je een ruime voorsprong 
in het aantrekken van de juiste mensen, die om 
de juiste reden voor je kiezen. Ze passen bij het 
bedrijf, waardoor je ze langer zult behouden. 

Onder die activiteiten moet uiteraard een stevig 
HR-fundament liggen. Zoals met al je assets, 
van je machines tot je wagenpark en ICT, wil 
je weten of je HR-structuur en -beleid op orde 
zijn. Want waarschijnlijk zijn de mensen je 
grootste asset. Waar zitten kansen en risico’s? 
De RADI-adviseur helpt je hierbij met een eerste 
check van de situatie. En op basis daarvan een 
strategisch HR-plan waarmee je jaren vooruit 
kan. Je bent niet langer speelbal van de grillige 
arbeidsmarkt, maar je staat aan het stuur.

KOESTER JE MEDEWERKERS 
IN TIJDEN VAN SCHAARSTE
Waar vind je personeel en hoe houd je het vast? Het is een steeds nijpender probleem 
voor het MKB. De opeenstapeling van grote crises, zoals Covid en de oorlog in Oekraïne, 
bezorgen ondernemers hoofdpijn. In deze RADI Whitepaper delen we actuele inzichten om 
de kwestie concreet en proactief aan te pakken. We werpen de innovatieve, eigenzinnige 
blik van de Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI) op de zaak. 
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BINDEN EN BOEIEN 
BELANGRIJKER DAN OOIT
Veel organisaties kampen met een dalende pro-
ductiviteit door een vergrijzend personeelsbe-
stand. De traditionele aanpak: vervang oudere 
mensen door jonge mensen. Maar wat als je die 
nauwelijks kunt vinden? Hetzelfde geldt voor ver-
loop: Mensen vertrekken sneller dan voorheen. 
Dat kost niet alleen ontzettend veel geld (ca. 21% 
van het jaarsalaris), het zorgt ook voor stijgende 
salarissen. En opnieuw: waar vind je vervanging? 

Ons advies: stop met het zoeken van nieuwe 
medewerkers, maar investeer in het binden en 
boeien van je huidige medewerkers. Makkelijk 
gezegd, maar je staat er niet alleen voor.

WAT IS WIJSHEID?
- Plan een vrijblijvend kennismakings- 

gesprek met een RADI-adviseur, om de 
koers te bepalen. Voorkom dat je te veel 
tijd besteedt aan randzaken en zaken 
waarop je geen grip hebt. De verantwoor-
delijkheid voor medewerkers kan energie 
vreten zonder dat je er iets mee opschiet. 
Hoe zit dat bij jou? Heb jij behoefte aan 
een helpende hand?

- Onderzoek de kracht van je HR-fundament 
zachte factoren, zoals de behoeften en het 
werkgeluk van je medewerkers

- Werk vanuit een heldere missie en visie en 
stel met je medewerkers kernwaarden op. 
Zo bouw je aan je bedrijfscultuur

- Zorg ervoor dat medewerkers zich kunnen 
ontwikkelen en stel een ontwikkelplan op

- Laat leidinggevenden focussen op 
werkgeluk en bevlogenheid van zijn 
medewerkers. Wie lekker in zijn vel zit, 
presteert beter. 

- Toon voorbeeldgedrag
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FEITEN OP DE ARBEIDSMARKT 
Een te kort aan gekwalificeerde 
medewerkers is de laatste 20 jaar op zijn 
hoogst
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. 
CBS-cijfers laten de afgelopen 8 jaar weer een 
stijging in het aantal openstaande vacatures 
zien. Dat is inmiddels bijna twee keer zo hoog 
als in 2001. Uiteraard verschilt dit wel per 
branche (zie grafiek). 

Gelet op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
valt niet te verwachten dat deze krapte de 
komende jaren zal dalen. Hierin is nog niet 
meegenomen of de kwaliteit, kennis en kunde 
van medewerkers voldoende is voor het 
werk. Uiteraard verschillen de tekorten per 
sector. Handel, zakelijke dienstverlening en 
horeca steken er momenteel bovenuit. Maar 
ook onderwijs, industrie en zorg hebben met 
groeiende tekorten te maken. 

DENK AAN DE LANGE TERMIJN 
Op korte termijn kan de inzet van recruitment- 
of uitzendbureaus enig effect hebben. Maar 
ook voor hen is het in diverse branches erg 
lastig om aan gekwalificeerde medewerkers te 
komen. Veel branches werken aan hun imago, 
maar overall blijft er een krapte. Op is een keer 
op. Dus koester de mensen die je hebt. 

BRON
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/17/
de-arbeidsmarkt-in-cijfers-2021
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
dataset/80567ned/table?dl=64960


