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Het zijn enerverende tijden voor bedrijven. De 
Nederlandse economie blijkt - na alle lockdowns en 
dreigende economische recessie - veel veerkrachtiger 
dan gedacht en de groei lijkt al niet meer te stuiten. 
Toch stelt de stand van zaken op de arbeidsmarkt 
werkgevers voor flinke uitdagingen.

Er is namelijk sprake van een mismatch tussen 
vraag en aanbod en veel organisaties hebben op dit 
moment te kampen met een personeelstekort. Om 
die problemen structureel op te lossen, moeten alle 
partijen - werkgevers, overheid en brancheorganisaties 
- intensiever samenwerken. Want alleen door onze 
expertise te delen, kunnen we de arbeidsmarkt 
inclusiever en toekomstbestendiger maken, en het 
aanwezige arbeidspotentieel veel beter benutten dan 
we nu doen. 

Voor ons, als werkgevers, betekent die nieuwe realiteit 
op de arbeidsmarkt dat we vandaag al een nieuw 
perspectief moeten vinden voor het oplossen van de 
problemen in onze organisaties. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat betekent dat we anders moeten kijken naar 
mensen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld door talent 

anders te waarderen, niet langer te focussen op 
het perfecte cv maar oog te hebben voor iemands 
competenties, skills en ambities. Of door onze blik 
en deur open te stellen voor groepen die op dit 
moment te veel buitenspel staan, zoals mensen met 
een arbeidsbeperking, statushouders, 50-plussers en 
gepensioneerden die heel graag aan het werk willen. 

In deze paper geven we je inspiratie, ideeën en 
praktische tips die je helpen de oplossingen voor jouw 
organisatie te vinden. Wil je graag dat we 1-op-1 met je 
meedenken? Bel ons dan gewoon even.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Tiel
algemeen directeur Randstad Nederland

voorwoord.
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de schaarste: 

De Nederlands arbeidsmarkt kampt al tijden met schaarste en 
het nijpende personeelstekort heeft intussen behoorlijk veel 
invloed op ons dagelijkse leven gekregen. Iedereen merkt wel 
iets van de gevolgen - of je nu consument, patiënt, student of 
reiziger bent. Maar het zijn vooral de ondernemers/werkgevers 
die elke dag alle zeilen moeten bijzetten om hun bedrijf 
draaiend te houden in deze krappe arbeidsmarkt. 

Hoe is deze schaarste ontstaan? Kunnen we er iets aan doen 
of van leren, zodat de tekorten aan personeel niet blijven 
bestaan? Laten we eerst kijken naar de cijfers die de huidige 
situatie helder in beeld brengen.

cijfers & oorzaken.
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de cijfers: alle records gebroken in 2021. 
Uit de laatste cijfers van 2021 blijkt dat de krapte op de 
arbeidsmarkt tot recordhoogte steeg. Nooit eerder hadden we te 
maken met een dergelijke schaarste. Dat blijkt onder meer uit de 
Spanningsindicator Arbeidsmarkt van UWV. 
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zeer ruim
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zeer krap

spanningsindicator arbeidsmarkt

bron: spanningsindicator arbeidsmarkt, UWV, december 2021

Al in 70% van de beroepsgroepen is sprake van grote 
tekorten, volgens UWV. Dit zijn de belangrijkste sectoren 
en beroepen waar sprake is van ernstige krapte:

• industrie  
storings-, service- en installatiemonteurs

• bouw 
werkvoorbereiders, calculators, beton- en bouwtimmermannen

• installatie 
loodgieters, gas-, water-, sanitair, en verwarmingsmonteurs en 
elektrische installatiemonteurs, medewerkers technische dienst

• transport/logistiek 
vrachtwagenchauffeurs

• horeca 
bediening en barpersoneel

• commercieel-HR 
medewerkers klantcontact/klantenservice

• zorg 
verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig), 
kraamverzorgenden, woonbegeleiders gehandicaptenzorg, 
algemeen verpleegkundigen

• ict 
architecten ict, systeemontwikkelaars,  
ict-servicesdeskmedewerkers

• onderwijs-pedagogisch 
pedagogisch medewerkers kinderopvang

• detailhandel 
verkoopmedewerkers voedingsspeciaalzaken
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Ook uit de cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)  
begin 2022 publiceerde, blijkt de werkloosheid in Nederland 
historisch laag te zijn.

aantal werklozen
In december 2021 waren er in Nederland 369.000 mensen werkloos. 
Drie maanden eerder, in september 2021, waren er 399.000 
werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 30.000 
af (gemiddeld 10.000 per maand). Het aantal werkloze mensen in 
december 2021 vormde maar 3,8% van de totale beroepsbevolking.  
Overigens nam het aantal werklozen in december 2021 iets 
toe ten opzichte van november 2021 (zo’n 10.000 meer), maar 
dat had grotendeels te maken met de aanscherping van de 
coronamaatregelen vanaf half november. Over heel 2021 daalde de 
werkloosheid namelijk sterk, zegt het CBS. 

aantal werkenden
Het aantal werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar steeg in 
het laatste kwartaal van 2021 met gemiddeld 25.000 mensen 
per maand, naar 9,4 miljoen. Voor het eerst had meer dan 70% 
van de 15- tot 75-jarigen betaald werk. Daarmee bereikte de 
nettoarbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als 
percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar) een nieuwe 
recordhoogte. 

aantal vacatures
Tegenover elke 100 werklozen stonden aan het einde van het derde 
kwartaal van het afgelopen jaar 126 vacatures. Het aantal banen nam 
toe met 162.000 en kwam voor het eerst boven de 11 miljoen. Eind 
september stonden er 371.000 vacatures open: 45.000 meer dan aan 
het eind van het tweede kwartaal - en ook dat was een nieuw record.
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de vergrijzing
Nederland vergrijst en dat betekent dat 
er steeds meer 65-plussers zijn op steeds 
minder werkenden. Dit is een van de 
belangrijkste redenen voor de huidige 
personeelstekorten, want in de komende 
jaren verlaten heel veel mensen de 
arbeidsmarkt omdat ze met pensioen gaan. 
Verreweg de meesten doen dat omdat ze de 
AOW-leeftijd hebben bereikt, die sinds  
1 januari 2022 66 jaar en 7 maanden is.  
In 2020 gingen ruim 94.000 werknemers 
met pensioen, aldus het CBS. Dat is 30% 
meer dan in de twee voorgaande jaren.

Door deze ‘vergrijzingsgolf’ stijgt het aantal 
pensioengerechtigden extra snel, terwijl het 
aantal werkenden daalt. Dat is een probleem 
voor de arbeidsmarkt: niet alleen omdat het 

aantal werkenden afneemt, maar ook omdat 
door het vertrek van veel 65-plussers veel 
kennis en ervaring verdwijnt. Dat zal,  
volgens UWV, de komende jaren met 
name problemen opleveren in de sectoren 
transport, logistiek, industrie, bouw, 
onderwijs, zorg en bij de overheid. 

een mismatch
Er is sprake van een mismatch tussen 
wat werkgevers nodig hebben en wat 
werkzoekenden te bieden hebben. In de 
praktijk betekent dit dat veel vacatures 
onvervuld blijven omdat de vaardigheden 
van de beschikbare kandidaten er niet bij 
passen. Door digitalisering en robotisering 
verandert werk razendsnel en hebben 
bedrijven steeds meer mensen nodig die 
beschikken over nieuwe, digitale skills. 

Om te zorgen dat medewerkers deze 
ontwikkelingen kunnen bijhouden is extra 
scholing nodig. Daarnaast zijn werkgevers 
nog te vaak geneigd bij hun werving te 
focussen op ervaring en opleiding in plaats 
van te kijken naar persoonskenmerken en 
kwaliteiten die kandidaten, met de juiste 
begeleiding, goed inzetbaar maken.

Maar ook de nieuwe aanwas - de jongeren 
die na hun opleiding op de arbeidsmarkt 
komen - laat zich lang niet altijd leiden door 
het arbeidsmarktperspectief. Zo kiezen 
veel jonge mensen voor opleidingen in 
administratieve beroepen en die hebben, 
als gevolg van automatisering, weinig 
toekomst. Dat is een ‘mismatch waiting to 
happen’.

de oorzaken: een optelsom van factoren.
Arbeidsmarktonderzoekers en -deskundigen zagen de huidige 
krapte al jaren geleden aankomen. Volgens hen gaat het om een 
optelsom van verschillende oorzaken. Ook benadrukken ze dat we 
ons moeten realiseren dat het personeelstekort een collectief en 
structureel probleem is. Dit zijn de oorzaken die zij zien voor de 
huidige schaarste: 
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benutting arbeidspotentieel
Opvallend is dat er, ondanks het nijpende 
personeelstekort, maar liefst 1 tot 1,5 miljoen mensen zijn 
die wel willen werken maar dat niet doen. Deze groep 
- waaronder mensen met een uitkering, statushouders, 
50-plussers en anderen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt - komt niet echt in beeld bij werkgevers als 
potentiële medewerkers. En daarmee laten we, volgens 
de arbeidsmarktdeskundigen, een grote kans liggen. 
Door dit arbeidspotentieel te benutten, kan de schaarste 
belangrijk worden teruggebracht. Om deze mensen 
van de zijlijn (opnieuw) naar het speelveld te krijgen, is 
het nodig dat werkgevers en overheid investeren in hun 
skills door ze op te leiden en, met de nodige begeleiding, 
(weer) in te zetten. 

Maar ook binnen hun eigen organisatie kunnen 
werkgevers meer doen om de potentie van hun 
medewerkers beter te benutten. Door het beste uit hun 
mensen te halen en groeikansen te creëren, kunnen 
werkgevers de doorstroommogelijkheden in hun bedrijf 
vergroten en medewerkers zo duurzaam inzetbaar 
maken. Dat zorgt ervoor dat medewerkers niet zo 
snel vertrekken bij hun werkgever en er dus minder 
vacatures en verloop zijn.

deeltijdwerken
Nederland kent een hoge arbeidsdeelname van bijna 
70%, maar een relatief groot deel van deze mensen 
werkt parttime. In Europa staat ons land zo goed als 
onderaan als het gaat om arbeidsdeelname op basis 
van voltijdbanen. Veel Nederlanders geven de voorkeur 
aan meer vrije tijd, voor bijvoorbeeld hobby’s en 
zorgtaken, en willen daarom liever mínder uren werken 
dan méér. Die trend is al langer gaande: al in 2019 steeg 
het aantal mensen dat minder wil werken van 520.000 
naar 780.000. Als meer mensen meer uren zouden 
gaan werken, zou dat zeker effect hebben op het 
personeelstekort.
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de rol van de coronapandemie. 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de 
coronapandemie niet de oorzaak van de krapte op de 
arbeidsmarkt. Door de coronamaatregelen en de lockdowns 
zijn er weliswaar veel nieuwe werkzoekenden bijgekomen, 
maar zij kunnen de mismatch op de arbeidsmarkt niet 
oplossen. Iemand die zijn baan in de horeca kwijtraakte, 
kan namelijk niet zomaar aan de slag in de techniek: een 
beroepsgroep waar al langere tijd schaarste heerst.  
Ook het verplichte thuiswerken, dat veel medewerkers 
zwaar valt en heeft gezorgd voor een stijgend ziekteverzuim 
door psychische klachten - is niet de oorzaak van het 
structurele personeelstekort.

Dat personeelstekort was er namelijk al voor corona, aldus 
de deskundigen. Dat de situatie nu veel erger lijkt dan 
voor de coronapandemie, komt volgens hen met name 
door de groeispurt die de economie doormaakte na de 
coronaversoepelingen in de zomer van 2021. Die ‘boost’ 
heeft het tekort aan mensen in één klap zichtbaar gemaakt 
én verhevigd, omdat er op heel veel plekken tegelijkertijd 
veel mensen worden gezocht. 
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10 praktische tips 

Er bestaat helaas geen bewezen succesvol stappenplan 
dat de schaarste op de hele arbeidsmarkt in één klap kan 
oplossen. De oorzaken van het tekort aan personeel zijn 
duidelijk heel verschillend, dus dat geldt logischerwijs 
ook voor de mogelijke oplossingen. De structurele 
veranderingen die nodig zijn, zullen moeten komen van 
een (betere) samenwerking tussen overheid, werkgevers en 
de andere partijen op de arbeidsmarkt. En dat vraagt tijd.

Maar voor jouw organisatie heb je vandaag al oplossingen 
nodig. Daar helpen we je graag bij, met deze inspirerende 
ideeën en praktische tips.

om je personeelstekort 
aan te pakken.
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binnenhalen & boeien: 
op zoek naar nieuw talent.
Nieuwe medewerkers vinden in deze krappe 
arbeidsmarkt is behoorlijk lastig. Maar om je 
organisatie draaiend te houden (en liefst te laten 
groeien) is de kans groot dat je op zoek moet naar 
extra personeel. Ons advies: ben zo creatief  
mogelijk en stap uit je comfortzone. Het is serieus 
tijd voor werving op andere manieren en andere 
plekken dan je gewend bent. Deze praktische tips 
helpen je daarbij.

# 1: ga vissen in een grotere vijver
Ga op zoek naar nieuwe medewerkers in andere doelgroepen 
dan waarin je normaal je kandidaten werft. Er zijn op dit 
moment veel mensen die wel kunnen werken, maar dat nu 
- om allerlei redenen - niet doen. Door contact met hen te 
zoeken, vergroot je jouw kansen om nieuwe medewerkers te 
vinden aanzienlijk. Soms moet je ze op weg helpen met wat 
extra scholing en begeleiding of de functie iets aanpassen 
zodat hun skills beter aansluiten, maar de kans dat je er een 
loyale en enthousiaste medewerker bij krijgt is groot. Denk 
bijvoorbeeld aan:

mensen met arbeidsbeperking
Met een arbeidsbeperking (of arbeidshandicap) wordt 
bedoeld dat iemand door ziekte of een gebrek belemmerd 
wordt bij het vinden en uitvoeren van werk. Met een paar 
aanpassingen kunnen mensen met een arbeidsbeperking vaak 
net zo goed presteren als je andere medewerkers. Soms is het 
alleen een kwestie van de juiste werkplek vinden en in andere 
gevallen is een extra voorziening nodig. 

  tip

Lees in de Werkpocket meer over de mogelijkheden en subsidies voor 
werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
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medewerkers uit andere regio’s
Soms is er in de ene regio een groot tekort aan bepaald personeel 
terwijl in een andere regio meer aanbod is. Het kan dan de moeite 
waard zijn om medewerkers in andere regio’s te werven. Zeker nu 
het ernaar uitziet dat, door hybride werken, steeds meer mensen 
vanuit huis zullen werken, hoeft een grotere reisafstand geen groot 
probleem meer te zijn. 

 tip

Hoe gemakkelijker iemand werk en privé kan combineren, hoe groter 
de kans dat hij tevreden is met zijn baan. Zorg daarom dat je in je 
vacatures aangeeft dat er bij jouw organisatie volop mogelijkheden 
zijn voor flexibele werktijden en hybride werken.

50-plussers
Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt nemen nog relatief 
weinig werkgevers 50-plussers aan. Ze zien vooral belemmeringen: 
de looneisen, de vrees voor een lagere productiviteit en een 
hogere kans op verzuim. Maar vaak blijken deze belemmeringen 
vooroordelen te zijn. In de praktijk blijkt dat 50-plussers zich helemaal 
niet vaker ziek melden dan hun jongere collega’s. Uit onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt bovendien dat 
werkgevers gemiddeld genomen positief zijn over de inzet, loyaliteit, 
klantgerichtheid en betrokkenheid van hun oudere medewerkers. 

 tip

Heb je nog twijfels over het in dienst nemen van 50-plussers, dan 
kunnen deze regelingen van UWV je misschien over de streep trekken.

gepensioneerden
Hebben je medewerkers de pensioenleeftijd bereikt, maar zijn ze nog 
hartstikke vitaal en gemotiveerd om aan de slag te blijven?  
Dan kan het een uitkomst zijn om ze te vragen door te blijven werken, 
al dan niet in deeltijd. Hun kennis en ervaring blijven behouden voor 
je organisatie én het kan helpen bij het voorkomen of oplossen van 
een personeelstekort. 

 tip

In de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd staan maatregelen 
die het voor jou als werkgever gemakkelijker maken om je senior-
medewerkers in dienst te houden - en zo langer te kunnen profiteren 
van hun ervaring en kennis.

jongeren en studenten
Het werven van jongeren die opgroeien in een digitale wereld - 
de Generatie Z, de generatie die volgt op de millenials - zou een 
prioriteit van iedere werkgever moeten zijn. Door samen te werken 
met hogescholen en universiteiten die je in contact kunnen brengen 
met afgestudeerde kandidaten kun je een duurzame pool van 
talenten opbouwen. 

 tip

Het benaderen van studenten is een vak apart. Gebruik social media 
voor het opbouwen van je employer brand: Instagram, LinkedIn, 
Twitter, YouTube en blogs. Kijk op het Kenniscentrum van Randstad 
voor tips & cases om je employer brand te versterken. Of lees de blog 
zo vind je talent.
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statushouders
Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfstatus: zij zijn  
door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als vluchteling 
erkend en ontvangen een tijdelijke verblijfsvergunning voor een 
periode van vijf jaar. 

Statushouders mogen in Nederland werken. Vanwege barrières als 
een taalachterstand, een beperkt sociaal netwerk en ingewikkelde 
wet- en regelgeving zien werkgevers er toch vaak van af om met 
statushouders in zee te gaan. Dat is jammer, want nieuwkomers 
zijn namelijk vaak erg gemotiveerd en veel van hen zijn prima in 
te zetten in sectoren waar het personeelstekort groot is, zoals de 
techniek en zorg. 

 tip

De Gids voor werkgevers van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) bevat praktische informatie, nuttige tips en 
hulpmiddelen voor werkgevers die overwegen om nieuwkomers in 
dienst te nemen. Met het stappenplan van Vluchtelingenwerk weet 
je snel of je een vluchteling in dienst mag nemen. 

medewerkers uit het buitenland
Als je in Nederland geen geschikte medewerkers kunt vinden, 
mag je van de wet over de grens gaan kijken. Dat moet je eerst 
(en minimaal vijf weken lang) in een van de EU/EER-landen of 
Zwitserland doen. Kun je in deze landen niemand vinden, dan 
mag je verder kijken. Je moet dan wel een werkvergunning 
(tewerkstellingsvergunning, twv) aanvragen.

 tip

EURES, een partner van UWV, kan je helpen bij het zoeken van 
geschikte kandidaten in de EU/EER-landen of Zwitserland.

medewerkers uit andere sectoren
Veel werkgevers zijn geneigd om te kijken naar wat mensen 
aan ervaring en opleiding hebben. Daardoor zien ze niet dat 
medewerkers uit een andere sector - met de juiste begeleiding - 
heel goed inzetbaar kunnen zijn in hun organisatie. Het kan  
daarom lonen om te focussen op skills in plaats van werkervaring  
en opleiding. 

 tip

Analyseer goed welke skills belangrijk zijn in een vacature, en 
stel je vacaturetekst ook op in termen van deze kwaliteiten en 
vaardigheden in plaats van de geijkte werkervaring en opleiding.  
En probeer op te vallen in andere branches via de wervingskanalen 
die daarop gericht zijn.

13schaarste op de arbeidsmarkt: 10 goede ideeën om je personeelstekort aan te pakken

https://ind.nl/over-ind/Paginas/default.aspx
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-06/Gids%20voor%20werkgevers.pdf
https://www.coa.nl/nl
https://www.coa.nl/nl
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/u10237/170330%20SZW%20Stappenplan%20werk%20en%20vluchtelingen.pdf
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/werknemers-uit-het-buitenland
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/werknemers-uit-het-buitenland
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/werknemers-uit-het-buitenland/werkvergunning-verblijfsvergunning
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/werknemers-uit-het-buitenland/werkvergunning-verblijfsvergunning
https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/personeel-zoeken-europa/ondersteuning-uwv/


# 2: zet je deur wagenwijd open
Schrap het sollicitatiegesprek - en zet dat duidelijk 
in je vacaturetekst. Iedereen is welkom, ongeacht 
opleiding of ervaring. Kandidaten besluiten zelf of 
zij geschikt zijn en kunnen zich aanmelden. En wie 
wil werken, gaat aan de slag.

Deze aanpak wordt ‘open hiring’ genoemd. Open 
hiring is bij uitstek geschikt voor stagiairs/trainees. 
Neem ze aan zonder selectieprocedure en laat 
ze gewoon een tijdje meedraaien. Kijk dan wat 
ze kunnen, en wie bij de organisatie past. Dat je, 
als werkgever, mensen op deze manier een kans 
geeft, kan zomaar betekenen dat je een ruwe 
diamant binnenhaalt die later een glansrol in jouw 
organisatie gaat spelen.

Bijkomend voordeel: open hiring helpt vooroordelen 
op grond van achternaam, leeftijd of (ontbrekend) 
diploma te voorkomen. Dat helpt ook weer om jouw 
organisatie diverser en inclusiever te maken.

 tip

Op Open Hiring vind je meer informatie en 
voorbeelden.
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# 3: hello again!
Vraag je oud-medewerkers om bij je terug te komen. Gek idee? 
Helemaal niet: het kan zelfs een hele slimme zet zijn. De gedachte 
achter ‘boomerang recruitment’ is dat je mensen terug aan boord 
haalt die nu een grotere toegevoegde waarde hebben dan toen zij 
je bedrijf verlieten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat jullie niet met 
ruzie uit elkaar zijn gegaan. Maar speelt de reden waarom je oud-
medewerker is vertrokken nu niet meer, bijvoorbeeld omdat er toen 
sprake was van inkrimping/afslanking van een afdeling of team? Dan 
is dit je kans om iemand met kennis en ervaring terug te winnen voor 
jouw organisatie. 

 tip

In deze blog lees je hoe je van boomerang recruitment een succes 
kunt maken voor jouw organisatie.

# 4: puzzelen voor een betere fit
Medewerkers met specifieke vakkennis kunnen moeilijk te vinden 
zijn op de huidige arbeidsmarkt. In dat geval kan ‘jobcarving’ 
uitkomst bieden. Jobcarving betekent dat je je vacature als het ware 
in stukjes hakt, en gaat puzzelen hoe je bepaalde onderdelen van die 
functie kunt herverdelen. Bekijk voor welke taken het vakspecialisme 
echt nodig is, en voor welke niet. Zo kun je bijvoorbeeld voor 
het administratieve deel iemand werven die deze taak van jouw 
vakspecialist overneemt. Het idee erachter: een vacature voor 
administratief werk is waarschijnlijk gemakkelijker te vervullen en zo 
kunnen je vakspecialisten zich concentreren op het werk waarvoor 
ze zijn aangenomen. 

 tip

Jobcarving geeft niet alleen je huidige medewerkers meer ruimte 
om te doen waar ze goed in zijn. Tegelijkertijd creëer je ook kansen 
voor nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld voor mensen met een 
arbeidsbeperking. In deze brede doelgroep zit vast iemand die 
uitstekend binnen jouw bedrijf past en zijn of haar skills kan inzetten 
om jouw vakmensen te ondersteunen.
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# 5: focus op skills (in plaats van ervaring)
In veel vacatureteksten ligt de nadruk nog op iemands werkervaring. Natuurlijk is 
voor bepaalde functies relevante werkervaring belangrijk, maar voor een heleboel 
banen is de combinatie van iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke 
eigenschappen minstens zo belangrijk. 

Maak daarom de switch naar competentiegericht werven: focus op de skills en 
competenties van kandidaten, en minder op hun werkervaring. Je zult zien dat je 
keuzemogelijkheden ineens een stuk groter worden. 

 tip

Laat je idee van het perfecte cv los en zet de deur open voor onervaren talent  
met de juiste competenties. In deze blog lees je er alles over.

voorbeeld

Een succesvolle verkoper kan ook een hele scherpe inkoper 
zijn, als je kijkt naar competenties in plaats van werkervaring. 
Voor beide functies moet je goed kunnen onderhandelen, 
financieel inzicht hebben en doelgericht, sociaal vaardig en 
stressbestendig zijn. Wat de verkoper aan relevante werkervaring 
mist - bijvoorbeeld de administratieve kant van het inkopen - kan 
hij met wat extra scholing en begeleiding prima leren.
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# 6: baan op de groei
Bied geen baan maar bied een toekomst. Je bent als 
werkgever een stuk interessanter en aantrekkelijker 
voor nieuw talent als je jonge mensen de 
mogelijkheid biedt om te kunnen groeien in hun 
loopbaan bij jouw organisatie. Een doorstroomplan 
op maat is dé praktische invulling van dit idee. 

Maak in je vacaturetekst duidelijk dat mensen bij 
jouw organisatie kunnen groeien, op basis van hun 
persoonlijke interesses en ambities. Zorg dat je in 
het sollicitatieproces met de kandidaat bespreekt 
wat die interesses en ambities zijn, zodat je een 
goed (groei-)aanbod kunt doen. Zo kan iemand die 
begint als magazijnmedewerker maar de aanleg 
en ambitie heeft om een leidinggevende functie 
te vervullen, dat doel met de juiste scholing en 
begeleiding in jouw organisatie bereiken. 

 tip

Toekomstperspectief bieden is ook een uitstekende 
manier om het potentieel van je bestaande 
medewerkers beter te benutten en zo te zorgen dat 
ze graag bij je blijven werken. Daar lees je alles over 
in onze paper Focus op groeikracht.
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binden & bouwen: je 
medewerkers behouden.
Om (de kans op) een personeelstekort zo 
klein mogelijk te houden en te voorkomen dat 
waardevolle kennis en ervaring uit je organisatie 
verdwijnen, moet je er natuurlijk alles aan doen 
om te zorgen dat je huidige medewerkers blijven. 
Leuk en betekenisvol werk, goede groeikansen, 
waardering en kunnen meebeslissen: het 
zijn stuk voor stuk belangrijke motieven voor 
medewerkers om niet op zoek te gaan naar een 
andere werkgever. Ook hier geldt: ga op zoek 
naar creatieve invalshoeken voor oplossingen en 
stel je open voor verfrissende ideeën.

# 7: doen wat je het 
liefste doet
Hoe fijn is het als je baan helemaal 
bij je past? Dat wil iedereen wel. 
Als werkgever kun je dat mogelijk 
maken door ‘jobcrafting’: een 
manier om je medewerkers zelf 
hun droombaan te laten creëren 
- en daarmee te voorkomen dat 
ze bij je weggaan, op zoek naar 
die ideale baan bij een andere 
werkgever. 

Jobcrafting houdt in dat je 
medewerkers zelf de regie 
nemen om te veranderen wat 
nodig is om hun huidige baan 
beter aan te laten sluiten bij hun 
talent, capaciteiten, wensen en 
behoeftes. Dit idee kan heel goed 

werken bij medewerkers die niet 
meer helemaal tevreden zijn 
met hun huidige functie. Door 
jobcrafting kun je proberen de 
baan zo aan te passen dat het wél 
weer leuk wordt. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om taken afstoten 
of toevoegen, samenwerken met 
andere mensen of werken op 
een totaal andere werkplek of op 
andere werktijden. 

Met jobcrafting probeer je vooral 
het werkplezier te vergroten. Door 
te zorgen dat je medewerkers 
weer energie en voldoening van 
hun werk in jouw organisatie 
krijgen, vergroot je de kans dat ze 
langer aan boord blijven.

 tip

Hoe en waarom jobcrafting een goed idee is, 
lees je in deze blog: ‘6 tips om van jobcrafting 
een succes te maken’.
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# 8: meer is beter
Een hele praktische oplossing voor je personeelstekort: zorgen 
dat je parttime medewerkers meer uren gaan werken. Zoals 
we bij de oorzaken van de schaarste eerder in deze paper al 
meldden: meer mensen die meer uren werken, zorgen voor 
minder krapte. Dat geldt voor de hele arbeidsmarkt, maar het 
kan ook in jouw organisatie bijdragen aan een oplossing voor je 
tekort. 

Als dat het geval is, loont het de moeite om met je parttimers 
in gesprek te gaan over een verruiming van het aantal uren dat 
ze werken. Bedenk daarbij dat alle uren meetellen en ook kleine 
aanpassingen al helpen. 
Stel dat een medewerker die op dit moment 16 uur werkt 
akkoord gaat met een contract voor 18 uur, dan scheelt dat 
op maandbasis toch al een hele werkdag. Bijkomend voordeel 
van het nemen van dit soort kleine stappen: je hebt minder 
overtuigingskracht nodig om je medewerkers te overtuigen om 
te kiezen voor een langere werkweek.

 tip

Natuurlijk moet het wel aantrekkelijk zijn om meer uren te gaan 
werken. Los van meer loon kun je je medewerkers ook op andere 
manieren prikkelen en belonen. Maar ons volgende idee biedt 
ook perspectieven.

# 9: ontzorgen is goed werkgeverschap
Deze tijd vraagt om extra inzet van je medewerkers. Het 
personeelstekort betekent dat zij in veel gevallen een tandje 
moeten bijzetten. De coronapandemie heeft het werken niet 
gemakkelijker of leuker gemaakt door alle thuiswerkregels, 
lockdowns en schoolsluitingen. En veel parttimers staan niet te 
trappelen om meer uren te werken, omdat ze die tijd hard nodig 
hebben voor alles wat er thuis moet gebeuren - van de kinderen 
van school halen tot de mantelzorg voor hun ouders. 

Als werkgever kun je zoeken naar mogelijkheden die je 
medewerkers zorgen en tijd besparen. Denk bijvoorbeeld aan:
• je medewerkers zelf hun (flexibele) werktijden laten bepalen
• het regelen van kinderopvang, die aansluit op werk- en 

schooltijden 
• een boodschappenservice, met de mogelijkheid om de 

boodschappen aan het einde van de werkdag op het werk te 
laten bezorgen

• een maaltijdservice: het thuisbezorgen van een lekkere, 
gezonde maaltijd bij je medewerkers na werktijd

• het aanbieden van een schoonmaakservice voor bij je 
medewerkers thuis 

 tip

Let er wel op dat je niet alles belastingvrij kunt vergoeden of 
verstrekken. Houd dus rekening met de vrije ruimte van de 
werkkostenregeling (wkr). 

19schaarste op de arbeidsmarkt: 10 goede ideeën om je personeelstekort aan te pakken

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/budgetvriendelijke-tips-motivatie-medewerkers
https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/budgetvriendelijke-tips-motivatie-medewerkers
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/loon/werkkostenregeling-wkr
https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/personeel-aannemen/loon/werkkostenregeling-wkr


# 10: fit en vitaal voor een duurzame 
toekomst
Het personeelstekort is alleen echt op te lossen met 
structurele, landelijke maatregelen op basis van een 
langetermijnplan. Daar wordt hard aan gewerkt door de 
partijen die de arbeidsmarkt in balans moeten brengen. 
In de tussentijd is het een goed idee om, als werkgever, 
je eigen organisatie alvast wat toekomstbestendiger te 
maken. Steek dus nu al tijd en energie in een plan van 
aanpak dat ervoor zorgt dat je medewerkers duurzaam 
inzetbaar blijven. Want alleen zo voorkom je een nieuw 
personeels tekort. 

Misschien denk je bij duurzame inzetbaarheid vooral 
aan de fysieke vitaliteit van je medewerkers: de reden 
waarom bijvoorbeeld gezonde arbeidsomstandigheden 
en een goede balans tussen werk en privé nodig zijn. 
Maar vitaal (en dus duurzaam inzetbaar) zijn betekent 
ook dat je medewerkers zingeving in hun werk vinden, 
zich betrokken voelen bij elkaar en het bedrijf waar 
ze werken, hun talent maximaal kunnen benutten 
en kunnen groeien. Investeer je in de duurzame 
inzetbaarheid van je medewerkers, dan werk je meteen 
aan een toekomstbestendig bedrijf met personeel dat 
graag met je meegroeit.

 tip

Geef duurzame inzetbaarheid prioriteit in je plannen 
voor de toekomst. Zo houd je je medewerkers langer 
fit, vitaal en gemotiveerd - daar pluk je nog lang de 
vruchten van.
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checklist.
Deze tips helpen je bij het kiezen 
van de juiste aanpak van het 
personeelstekort in jouw organisatie. 

analyseer 
Een ‘personeelstekort’ is een breed begrip. 
Heb je te weinig mensen om het werk te 
doen dat gedaan moet worden? Missen 
je medewerkers de juiste skills om mee 
te groeien met de veranderde vraag van 
klanten? Of is het een mix van allebei? 
Is je personeelstekort tijdelijk (omdat je 
een piek hebt) of structureel (dus voor de 
langere termijn)? De kans is groot dat je 
personeelstekort verschillende oorzaken 
heeft en door een combinatie van factoren 
komt. Bijvoorbeeld doordat het vertrek van 
een aantal medewerkers die met pensioen 
gaan samenvalt met marktontwikkelingen 
die nieuwe skills van je medewerkers vragen. 
Neem de tijd en moeite om te analyseren 
hoe het zit in jouw organisatie. Want wat een 
goede oplossing is voor het ene probleem, 
hoeft dat niet per se te zijn voor het andere. 
Nieuwe medewerkers werven vraagt om een 
andere aanpak dan het voorkomen van het 

vertrek van je huidige medewerkers.  
Door een goede analyse van de situatie 
maak je betere keuzes voor (een combinatie 
van) mogelijke oplossingen. 

betrek je medewerkers erbij
Welke aanpak of oplossingen je ook kiest: 
het vraagt hoe dan ook behoorlijk wat 
aanpassingen van je huidige medewerkers. 
Zij moeten bijvoorbeeld tijdelijk een tandje 
bijzetten, nieuwe collega’s inwerken of 
zelf extra scholing volgen. Het succesvol 
doorvoeren van de oplossingen voor je 
personeelstekort is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de medewerking en support 
van de medewerkers die je al hebt.  
Ben transparant over je plannen, vraag om 
input en laat zien dat je die serieus neemt. 
En geef je medewerkers de waardering die 
ze verdienen voor hun extra inzet.

schakel hulp in
Met name voor kleinere organisaties kan het 
lastig zijn om zelf aan de slag te gaan met 
de oplossingen voor hun personeelstekort. 
De benodigde capaciteit en tijd ontbreken 
vaak, omdat alle zeilen al moeten worden 
bijgezet om de dagelijkse gang van zaken 
rond te krijgen ondanks de onderbezetting. 

Hulp kan komen van brancheorganisaties en 
opleidingsfondsen: zij kunnen adviseren én 
hebben vaak ook subsidiemogelijkheden. 
UWV en gemeenten faciliteren ook.  
Zo kun je (kosteloos) advies krijgen van het 
WerkgeversServicepunt, Leerwerkloket of 
Regionaal Mobiliteitsteam waarin UWV en 
gemeenten samenwerken met onderwijs 
en sociale partners in de regio. En natuurlijk 
helpen wij je ook graag.

21schaarste op de arbeidsmarkt: 10 goede ideeën om je personeelstekort aan te pakken 



zo kunnen we je helpen.
meer inspiratie & informatie?
Op Randstad Kenniscentrum geven we je veel extra informatie 
en praktijkvoorbeelden die je kunnen helpen bij de groei en 
ontwikkeling van je medewerkers.  
Meer lezen over trends en tips om het potentieel van je 
medewerkers ruim baan te geven voor de toekomst? Download  
dan de paper (Hoe) haal je het beste uit je medewerkers?

meer hulp & advies?
Wil je een gesprek over oplossingen voor het personeelstekort in 
jouw organisatie? Maak dan een afspraak met je contactpersoon 
of bel 0800 - 72 63 78 23. Vraag je contactpersoon ook om meer 
informatie over een van onderstaande services van Randstad.

coaching, (online) trainingen en vakgerichte opleidingen
Wil jij je medewerkers omscholen of bijscholen? Of ontdekken 
hoe je hun talent het beste kunt inzetten?
Kijk wat Randstad Boost voor je kan doen!

duurzame inzetbaar en outplacement
Met Randstad RiseSmart helpen we je om je medewerkers 
betrokken en gemotiveerd te houden en wanneer het nodig 
is ander, passend werk voor ze te vinden. Of het nu gaat 
om outplacement, re-integratie tweede spoor of duurzame 
inzetbaarheid.

contact met randstad
Neem contact met ons op via het contactformulier of 
bel ons even: 0800 - 72 63 78 23.

www.randstad.nl
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