
De kranten staan er vol mee, berichten over de krapte op de arbeids-
markt, discrepanties tussen aanbod en vraag, het verschil tussen de 
kwalificaties van werkzoekenden en beschikbare banen wordt groter.

Het wordt belangrijker om binnen het team te kijken hoe je de talenten 
zo goed mogelijk kunt benutten en hoe happy jouw medewerkers zijn. 
Happy People make Happy Customers. 

•	 Resultaten: Als je uit gaat van je huidige werknemers: wie heeft welke sterke punten en kan hij/zij die 
in zijn/haar huidige functie ook goed benutten? Steek liever energie in het versterken van sterke punten 
dan werken aan iemands zwakke punt. 

Krappe	arbeidsmarkt	–	Koester	je	eigen	mensen

Let	op	de	
consequenties!

Wil je over dit onderwerp met iemand sparren over de 
specifieke situatie in jouw bedrijf? Dat kan met Helen 
Bogaers, onze HR-adviseur. 

Helen	helpt	jou	graag	verder!
Helen is bereikbaar via e-mail: 
h.bogaers@ardent.nl of via ons kantoor: 020-5818130.

HR
Tot	de	volgende	keer!

Het scheelt veel geld en tijd als je hier binnen je huidige team aandacht aan besteed. Dit om personeelsver-
loop te voorkomen. Geluk op de werkvloer wordt vaak onderschat, maar het verbetert de productiviteit en 
teamprestaties. Uit onderzoek blijkt dat resultaten en relaties hierin heel belangrijk zijn, gevolgd door zin-
geving en autonomie. Een aantal voorbeelden:

•	 Autonomie	en	zingeving: Zorg er voor dat de bedrijfsdoelen helder zijn 
voor je team. Geef hen ruimte om zelf te bepalen hoe zij zich hieraan 
verbinden en met hun eigen kwaliteiten kunnen bijdragen aan deze doe-
len. Leg dit ook vast, maak hier heldere afspraken over. Dat is ook een 
manier om successen zichtbaar te maken.

•	 Relaties: Zeker in deze tijd van (deels) thuiswerken blijft het belangrijk om 
aan teamspirit te werken. Geef mensen de gelegenheid om tijd te best-
eden aan bijpraten met een kopje koffie/thee, dit kan ook online. Organise-
er wat vaker een uitje, maak overleggen leuker zodat mensen aangehaakt 
blijven, geef iedereen de mogelijkheid om hieraan bij te dragen.


