PERSONEEL - ONDERNEMEN MET CUMELA

Blijven investeren
			 in mensen
MAAK JE BEDRIJF
AANTREKKELIJK

Als werkgever is het essentieel om te blijven investeren in de mensen die jouw bedrijf
vormen. In de huidige markt moet je nieuwe medewerkers met een lampje zoeken. Daarom
is het extra belangrijk om te zorgen dat de huidige medewerkers met plezier voor je werken.
MENSEN CENTRAAL ZETTEN

‘VEEL ONDERNEMERS
HEBBEN MOEITE MET
HET VINDEN VAN
GENOEG (JONGE)
ENTHOUSIASTE
MENSEN’

Sinds januari van het afgelopen jaar maak ik deel
uit van de Cumela-organisatie als manager advies. Met twintig adviseurs reizen we door het
hele land om cumelabedrijven te ondersteunen
bij de bedrijfsvoering. Ook geven we telefonisch
advies op maat. Momenteel krijgen we veel vragen van leden over de verhoging van de brandstofprijzen, naast bedrijfskundige en juridische
vragen. Hoewel we onze leden via ons HR-platform, trainingen en adviestrajecten ook adviseren over instroom en personeelsbeleid worden
we minder om raad gevraagd over de investering
in menselijk kapitaal.

‘HOE LATEN WE AL OP
ONZE WEBSITES ZIEN DAT
ONS WERK INTERESSANT
EN VEELZIJDIG IS?’
Dat vinden we best vreemd, want iedereen erkent dat het vinden van de juiste mensen én het
vasthouden van je personeel vaak best lastig is.
Veel ondernemers hebben moeite met het vinden van genoeg (jonge) enthousiaste mensen. Er
is genoeg werk, maar de vraag is wie dit werk
gaat uitvoeren. Een ander probleem is hoe je je
mensen binnenboord houdt en voorkomt dat ze
na een tijdje vertrekken.

Voor een bijeenkomst met directeuren en HR-managers maakte ik hierover onlangs een presentatie. Om ook de visueel ingestelde toehoorders te
bedienen, zocht ik naar plaatjes van mensen die
werken in de cumelasector. Dat bleek een uitdaging. Zoekopdrachten leverden afbeeldingen van
prachtige machines op, maar waar zijn de mensen? Waar is de verbeelding? Hoe laten we al op
onze websites zien dat ons werk interessant en
veelzijdig is? Tijdens mijn presentatie vroeg ik de
aanwezigen of zij naast de machines ook de medewerkers lieten zien op hun website. Een van de
deelnemers deed dat wel: het was zelfs het
meest bekeken onderdeel van zijn website. Ooit
zag ik een website van een metselbedrijf waar
alleen foto’s van medewerkers op stonden. De
directeur noemt zich gastheer in de bouw. Zijn
mensen staan centraal. Dat is zijn boodschap. En
iedereen wil bij hem werken, ondanks de tekorten die de statistieken laten zien.

‘DOOR TE
INVESTEREN IN JE
MENSEN ZORG JE
NAAST MEER PLEZIER
UITEINDELIJK OOK
VOOR EEN BETER
RENDEMENT’

DE ZACHTE KANT
Op veel manieren kun je laten zien dat jij investeert in je mensen. Dat kost persoonlijke aandacht, waardering en misschien extra tijd en
geld, maar gelukkige werknemers zijn minder
vaak ziek, presteren beter, blijven vaak langer
voor je werken en leveren uiteindelijk meer op
voor je bedrijf. HR wordt wel eens de zachte kant
van het bedrijf genoemd, maar uiteindelijk is er
niets zachts aan. Door te investeren in je mensen
zorg je naast meer plezier uiteindelijk ook voor
een beter rendement. En dat is toch waar je het
van moet hebben: harde euro’s.
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