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update van jouw hr-beleid? 
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Hr-afdelingen zijn bepalend voor het succes van een bedrijf. Dat is altijd al zo 

geweest, maar dit jaar is nog maar eens gebleken hoe bepalend precies. De 

veiligheid van de medewerkers bewaken. De continuïteit garanderen én toch de 

kosten in lijn brengen met de wegkwijnende omzet. Waken over het welzijn van 

medewerkers en hen aangesloten houden in erg stresserende tijden,....   

Stevig. En toch is het in deze speciale tijden de moeite waard om je hr-strategie 

onder de loep te nemen. Is ze nog steeds afgestemd is op de huidige behoeften van 

jouw bedrijf? Deze gids wil je inspireren en tips geven om jouw HR-strategie te 

updaten.  
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proactief zijn in 
plaats van reactief 
Sommige hr-afdelingen lijken continu in reactieve modus te zitten. Ze moeten zo 

goed mogelijk proberen te reageren op de steeds veranderende beslissingen en 

prioriteiten van hun bedrijf. Het ene brandje na het andere blussen. En de 

coronacrisis heeft dat probleem voor veel organisaties nog verergerd.  

Het kan anders. Met een proactieve rekruteringsstrategie kunnen je hr-teams een 

veel grotere  toegevoegde waarde creëren, in plaats van alleen maar de 

behoeften op korte termijn te vervullen. Betrek je hr-teams daarom volledig bij de 

langetermijnplanning van je bedrijf. Als je hr-teams en het management 

strategisch op één lijn zitten en focussen op het grotere plaatje, kunnen ze vooruit 

plannen om de concurrentie steeds een stapje voor te blijven en het talent dat 

jouw organisatie nodig heeft aantrekken en aan boord houden.   
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flexibel talent benutten 
Maak je (nog) geen gebruik van flexibele medewerkers?  

Verschillende studies hebben aangetoond dat bedrijven vaker een beroep doen op 

flexibel talent. Volgens een recente studie van Randstad Sourceright doet 76 % van 

de hr-managers nu een beroep op tijdelijke medewerkers. Drie op vier bedrijven zijn 

van mening dat onderaannemers, freelancers en tijdelijke werkkrachten binnen twee 

jaar een nog groter aandeel van hun personeelsbestand zullen opeisen. 

In 2018 ging dat nog maar om 43 %. 
 

voordelen van een flexibel personeelsbestand 

• toegang tot tijdelijke werkkrachten wanneer je hen nodig hebt, zoals voor 

eenmalige projecten of beperkte periodes waarin er tijdelijk meer werk is 

• mogelijkheden om specialisten met specifieke vaardigheden aan te trekken 

• tijd en kosten besparen  

• de werklast verminderen voor je vaste medewerkers 

• afwezigheden door ziekte, zwangerschapsverlof, onbetaald verlof of 

sabbaticals opvangen 
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hr-tech gebruiken 
om kosten te besparen 
Technologie en data maken integraal deel uit van een efficiënte hr-strategie en dat 

zal nog meer het geval zijn in ‘het nieuwe normaal’ na deze crisis. De laatste jaren 

ging het al erg hard op het vlak van hr-tech. Een waaier van technologische 

ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe opportuniteiten om de kosten beter onder 

controle te houden en om processen sneller, efficiënter en flexibeler te maken. 
 

hr-taken stroomlijnen 
Recente innovaties kunnen traditioneel tijdrovende administratieve taken, zoals het 

rekruteren, het pre-screenen en de evaluatie van kandidaten significant versnellen. 

Ook de voordelen van bijvoorbeeld videogesprekken zijn de moeite waard. Ze laten  

je immers toe de meer passieve werkzoekenden op een laagdrempelige manier te 

bereiken én het sollicitatieproces eenvoudiger, efficiënter en dus goedkoper te 

maken. 
 

het voortouw blijven nemen 
Door veranderingen in hr-technologie op de voet te volgen, toon je dat je mee bent 

met de digitalisering en de nieuwste hr-trends. Je geeft aan dat je bedrijf de nieuwe 

tools in huis hebt en zo het sollicitatieproces eenvoudiger en aangenamer maakt 

voor de kandidaten. En dat komt je ‘employer brand’ uiteraard alleen maar ten 

goede. Geen tijd om het zelf allemaal te volgen? Je kan ook een beroep doen op 

een rekruteringspartner die sterk is in digitale rekrutering en over de nodige hr-

tools. Zo’n partnership kan jouw digitale strategie versterken én beperkt de kosten 

en risico’s. 
 

belangrijke hr-data verzamelen 
Met softwaretools kun je een waaier van hr-gelinkte data verzamelen, opslaan en 

evalueren. Bepaal in je hr-strategie welke cijfers je intern kunt genereren, en welke je 

eventueel via anderen kunt verzamelen. 

Bepaal wie de resultaten kan helpen interpreteren en hoe en met wie je de resultaten 

zult delen en welke stappen je daarna zult nemen. De juiste data en de juiste 

analyses van die data zijn goud waard om jouw hr-aanpak constant beter te maken. 
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langetermijndenken  
Door de enorme impact van COVID-19 op organisaties en werknemers houden veel 

bedrijven zich op dit moment alleen bezig met het aanpakken van dringende 

problemen. Maar in een extreme situatie - zoals deze pandemie - verliezen hr-

managers best de lange termijn-doelstellingen niet uit het oog. 
 

1-, 2- en 5-jarenplannen opstellen 
Een van de meest doeltreffende manieren om je voor te bereiden op de toekomst is 

het creëren van een rekruteringsstrategie op lange termijn. Daardoor sluiten je 

belangrijkste hr-processen, zoals het identificeren, rekruteren, aanwerven en aan 

boord houden van sterke kandidaten, naadloos aan op de ruimere doelstellingen en 

prioriteiten van je bedrijf. Achterhaal samen met het management waar het bedrijf 

binnen 1, 2 en 5 jaar wil staan. Zo kan je inschatten welke talent en welke 

vaardigheden je nodig hebt om de groei en ontwikkeling van je bedrijf te 

ondersteunen. 
 

op de hoogte blijven van trends 
Het is ook slim om belangrijke trends in je sector op te volgen. Zo heb je zicht op 

wat je te wachten staat en kan je beter anticiperen. Als er bijvoorbeeld nieuwe 

technologische innovaties of wetswijzigingen jouw richting uitkomen, moet je over 

de juiste mensen beschikken om die nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. 

Het komt erop neer dat je moet bedenken hoe je je bedrijf ‘future proof’ kunt maken. 

Bedenk wat je moet doen om de vaardigheden die je vandaag aan boord hebt in 

kaart te brengen, om ontbrekende vaardigheden te identificeren en de kloof tussen 

beide te overbruggen.  



8 
 

 

 

expertise inroepen 
Hr-afdelingen moeten vandaag heel wat bordjes tegelijkertijd in de lucht houden. Ze 

zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, mogen de lange termijn niet uit het 

oog verliezen én moeten korte termijn-uitdagingen als gevolg van de coronacrisis in 

goede banen leiden.  

De wereld van human resources is een bijzonder complexe en dynamische wereld 

waarin alles aan een enorm tempo verandert. Zeker in deze coronatijden. Het is een 

uitdaging om de nieuwste hr-ontwikkelingen op de voet te volgen. Laat staan erop te 

anticiperen. Daarom kiezen heel wat bedrijven ervoor om samen te werken met een 

hr-partner. De kennis en ervaring van een rekruteringsbedrijf kunnen je helpen om je 

hr-strategie af te stemmen op de specifieke doelstellingen van jouw bedrijf.  
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soorten 
rekruteringspartners 
Er bestaan verschillende soorten rekruteringsbedrijven. Het is belangrijk dat je die 

partner kiest die het best aan jouw behoeften voldoet. 
 

uitzendkantoren 
Steeds vaker zijn uitzendkantoren niet alleen gespecialiseerd in tijdelijke, maar ook  

in vaste tewerkstelling. Ze worden vandaag nog het vaakst ingeschakeld om 

behoeften op korte termijn te vervullen, zoals een piek in het werkvolume of 

kortlopende projecten. Uitzendkantoren zijn erg flexibel en laten je toe om het aantal 

medewerkers af te stemmen op je behoeften.  
 

‘full service’ rekruteringsbedrijven 
‘Full service’ rekruteringsbedrijven bieden een ruime waaier van diensten aan. 

Hoewel het hier meestal om grote bedrijven gaat, tellen ze soms ook specifieke 

afdelingen die voldoende expertise hebben om klanten uit allerlei specifieke sectoren 

te helpen. Vaak beschikken ze over eigen hr-oplossingen en -technologieën die 

focussen op kostenbesparing en een hogere efficiëntie. 
 

‘executive search’-bureaus 
‘Executive search’-bureaus worden meestal aangesproken om kandidaten op senior- 

en executiveniveau met veel ervaring en specifieke vaardigheden te zoeken. Zij 

focussen zich gewoonlijk op het head hunten van mensen. 
 

niche- of gespecialiseerde bedrijven 
Niche- of gespecialiseerde bedrijven vormen het snelst groeiende segment in het 

rekruteringsecosysteem. Deze providers richten zich op kandidaten met heel 

specifieke vaardigheden en kunnen daardoor slechts een beperkt aantal talenten 

aanreiken. Maar als je op zoek bent naar specifieke talenten in een welbepaald 

vakgebied, dan zijn zij de perfecte partner. 
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je ideale 
rekruteringspartner 
identificeren 
Met verschillende partners samenwerken, heeft zowel voor- als nadelen. Met welke 

partner je uiteindelijk in zee gaat, hangt af van de behoeften van je bedrijf. Met deze 

4 factoren moet je rekening houden: 
 

1. je talentbehoeften 
Rekruteringsbedrijven die de nieuwste technologieën combineren met een 

menselijke aanpak - en toegewijde lokale experts die jouw bedrijf en jouw noden 

begrijpen - zullen op lange termijn waarschijnlijk waardevoller zijn. En nu je 

behoeften door het verstoorde economische klimaat snel veranderen, moet je 

partner in staat zijn om snel en de juiste profielen aan te reiken. 
 

2. werknemersengagement 
Als werknemers zich niet engageren, lijdt je bedrijf daar onder. Het is dus enorm 

belangrijk om een mensgericht bedrijf te vinden dat niet alleen de juiste vaardigheden 

weet op te sporen, maar dat je ook bekwame kandidaten aanreikt die bovendien goed 

bij jouw bedrijf passen. 
 

3. retentie 
Personeelsverloop is voor heel wat bedrijven een groot probleem. Als werknemers 

jouw bedrijf verlaten en vervolgens bij een concurrent aan de slag gaan, komt dat nog 

harder aan. Een potentiële partner moet dus de nodige oplossingen bedenken om je 

te helpen die waardevolle werknemers niet alleen te rekruteren, maar hen ook aan 

boord te houden. 
 

4. tools voor personeelsbeheer 
Investeringen in technologie kunnen de productiviteit en prestaties aanzienlijk 

verbeteren, maar het prijskaartje is vaak niet min. De juiste partner voor jouw bedrijf 

zal je echter de juiste tools en oplossingen aanreiken, zodat je de voordelen van de 

nieuwste technologieën ten volle kunt benutten en de risico’s en financiële lasten 

beperkt blijven. 
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conclusie  
COVID-19 heeft een aardverschuiving veroorzaakt in de manier waarop bedrijven 

hun hr-processen en -strategie zien. We zullen waarschijnlijk nooit terugkeren naar 

de manier waarop hr-afdelingen vóór de pandemie functioneerden, en dat is 

eigenlijk maar goed ook. De broodnodige ontwikkelingen zoals efficiënt telewerken 

en nieuwe hr-technologieën zullen op lange termijn garant staan voor betere, 

flexibelere hr-processen. 

Deze overgangsperiode lijkt misschien wat overweldigend, maar weet dat je deze 

klus niet in je eentje moet klaren. Met een deskundige rekruteringspartner onder 

de arm wordt het gemakkelijker om alle bordjes met succes in de lucht te houden. 

Wil je graag hulp bij het aanpassen van je hr-strategie in het post-coronatijdperk? 

Dan staat ons team altijd voor je klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.randstad.be/nl/werkgevers/kantoren/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

over randstad 
Randstad is wereldleider in het leveren van hr-services ... We bieden mensen en organisaties steun bij het 

benutten van hun ware potentieel. We combineren de kracht van technologie met onze passie voor 

mensen. Human Forward, zo noemen wij dat. 
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