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KANSEN IN DE CRISIS 
VOLOP MOGELIJKHEDEN VOOR HRM 
 
Een Britse dierentuin ontving liefst drieduizend sollicitaties voor honderdvijftig povere 
vakantiebaantjes. Het Belgische leger heeft de kandidaten vrijwel voor het uitzoeken. De crisis 
mag dan de wereld in zijn grip houden, hij biedt ook kansen, óók in Nederland. Dat is vooral 
goed nieuws voor ambitieuze hr-professionals. 
 
Hij wil het verband met de crisis niet direct leggen, maar Marcel van Es, lid van de raad van bestuur 
van incassobedrijf Intrum Justitia, kan tevreden constateren dat 2008 een goed jaar is geweest. ‘In 
omzet zijn we 15 procent gegroeid. Maar we groeien de laatste vijf tot tien jaar al sterk. Wat ik wel 
merk, is dat er bij onze opdrachtgevers veel meer interesse is voor creditmanagement.' 
Berichten dat de crisis vooral gunstig is voor de incassobedrijven, wil Van Es dus niet zonder meer 
bevestigen. Toch is er wel degelijk een positief uitvloeisel. Intrum Justitia heeft nog volop vacatures, 
en Van Es ziet de belangstelling hiervoor groeien. ‘Zowel kwantitatief als kwalitatief nemen de reacties 
op vacatures toe. We hebben een veel bredere keus. En op alle niveaus. We hebben veel vacatures 
voor hbo+, en dat was tot voor kort moeilijk. Nu krijgen we ook veel sollicitanten die afkomstig zijn uit 
de bancaire sector.' 
 
Verleiden 
 
UWV Werkbedrijf houdt een stevige vinger aan de pols om te kijken waar de kansen liggen voor zowel 
de werkzoekenden als de werkgevers. Sectoren die al jaren schreeuwen om nieuwe aanwas, kunnen 
nu de arbeidsmarkt een stuk minder krap is toeslaan en mensen verleiden om te solliciteren. UWV-
woordvoerder Marianne de Groot noemt met name de zorg, het onderwijs, de kleinmetaal en de 
ambachten, zoals slagers en fietsenmakers.  
Woordvoerder Margriet Pauw van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) erkent dat er een bijna 
continue behoefte is aan instroom van nieuwe mensen in de ambachtelijke beroepen, maar zegt dat 
het nog te vroeg is om te zeggen dat deze sectoren profiteren van de crisis. ‘Dit wordt nog niet 
gestaafd door onderzoek. Maar het is wel zo dat tijdens een crisis mensen heel dicht bij huis kijken 
wat er te halen valt. En de ambachten zijn dicht bij huis.' 
 
Diplomering  
 
Het HBA zet zich al langere tijd in om mensen te winnen voor de ambachtelijke beroepen. Eerder 
maakte het bedrijfschap al bekend de Week van het Ambacht aan te zullen grijpen om jongeren erop 
te wijzen dat de sector ook tijdens de economische crisis veel carrièrekansen biedt. Pauw verwacht 
wel dat dit enig effect zal boeken. ‘Ik kan me voorstellen dat als er in de krant staat dat de 
fietsenbranche het goed doet, mensen zich meer interesseren voor een baan als fietsenmaker. Want 
de vraag naar fietsen is gegroeid sinds het uitbreken van de crisis, en al die fietsen moeten uiteindelijk 
ook een keer gemaakt worden.' Ook schoenmakers zien door de recessie het werk toenemen. 
Het HBA staat klaar om mensen die belangstelling tonen voor een ambachtelijk beroep, de juiste 
kansen te bieden. ‘Wij zetten ons er heel erg voor in om mensen zonder diploma of goede kansen op 
de arbeidsmarkt met diplomering op weg te helpen.' Daarnaast werkt het HBA met UWV Werkbedrijf 
samen in de Servicepunten Ambacht. Ook hier worden mensen geworven en gewezen op het feit dat 
er juist nu volop kansen zijn in de ambachtelijke beroepen. 
 
Werklast 
 
En wie geen uitkering wil aanvragen, kan hem altijd nog verstrekken. Daar waar bedrijven te weinig 
werk hebben en mensen moeten ontslaan, ziet het UWV de werklast juist toenemen. ‘Wij hebben 
nieuwe mensen aangenomen om de uitkeringen te verstrekken', zegt woordvoerder Marianne de 
Groot. ‘Wij zijn een anti-cyclisch bedrijf. Als het slecht gaat met de economie, dan gaat het "goed" met 
het UWV.' 
Het UWV is de laatste jaren vooral bezig geweest met het snijden in het personeelsbestand. De 
recessie betekent niet dat deze personeelsreductie ten einde is. De Groot: ‘We zijn gefuseerd met het 
CWI. Dat betekent dat we dubbelingen hebben in functies. Op dat gebied gaat de krimp gewoon door. 
De mensen die nu worden aangenomen, zijn heel specifiek voor het verstrekken van de uitkeringen.' 
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Lotto 
 
De crisis biedt ook een kans om de betrokkenheid van het personeel te vergroten. Een heel extreem 
voorbeeld daarvan was te zien in Engeland, waar het personeel van een garagebedrijf collectief 
meedeed aan de lotto. Toen er een miljoenenprijs te verdelen viel, vreesde de personeelsmanager het 
ergste. Hij dacht dat iedereen het noodlijdende bedrijf zou verlaten. Maar de dertien werknemers - 
inclusief de hrm'er zelf - besloten een deel van de winst in de garage te steken.  
Zoals gezegd, een extreem voorbeeld. Maar ook op bescheidener schaal kan de crisis het beste in de 
mens naar voren halen. Pramod Bhasin, ceo van de wereldwijd opererende firma Genpact, stuurde 
persoonlijk een mail naar alle 36.000 medewerkers met de vraag welke bezuinigingsmogelijkheden zij 
zagen. Al op de eerste dag kreeg hij suggesties van honderdvijftig medewerkers. In een artikel op 
www.shine.com licht hij toe: ‘Het idee was om werknemers te informeren over de moeilijke tijden en de 
maatregelen die nodig zijn om te kunnen concurreren. Dit hielp om de zorgen van de personeelsleden 
te verminderen, en om te horen wat hun ideeën zijn. Want zij weten beter dan de leidinggevenden 
waar er kan worden bezuinigd.' 
 
Goodwill 
 
Het laatste wat je moet doen, is alle problemen afschuiven op de recessie, schrijft Andrew Hupert, 
marketing- en hr-consulent in Shanghai, op www.chinasuccessstories.com. ‘Want als jij dat doet, zal je 
team dat ook doen. De schuld afschuiven op de recessie mag dan correct zijn, het is niet goed. Het 
geeft het verkeerde signaal aan jouw team, aan je leveranciers en uiteindelijk aan je klanten. Als je 
toestaat dat de recessie de boeman wordt, dan mis je de kans om de krachten te bundelen en een 
paar harde veranderingen door te voeren. Dit is de tijd om slimme veranderingen in te voeren.'  
Leisha McGrath, arbeidspsycholoog in dienst van Hudson Talent Management, schrijft in haar artikel 
Recession Proofing Your HR Career dat het de taak van hrm is om ervoor te zorgen er goodwill en 
betrokkenheid ontstaat voor het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen. ‘Maar daarvoor 
moet je wel een grondige kennis hebben van het bedrijf en moet je interne relaties hebben 
opgebouwd, waardoor de managers je geloofwaardig vinden.'  
Bovendien biedt de crisis ambitieuze hr-professionals de kans om hun naam te vestigen, stelt ze. ‘Een 
systematische, gestructureerde benadering van probleemanalyse en besluitvorming kan het 
management helpen om tijdig verdedigbare en kostenefficiënte besluiten te nemen. Het kan daardoor 
ook de reputatie van de hr-functionaris vergroten.' 
 
Crisismanagement 
 
De crisis biedt een uitdaging op meerdere fronten zegt Marc van Veldhoven, hoofddocent binnen het 
departement Personeelwetenschappen van de Universiteit van Tilburg. ‘Hrm kan laten zien dat het 
een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsprocessen, maar tegelijk oog heeft voor het welzijn van 
de mensen. Daar waar een organisatie in zwaar weer zit, is het van belang om op zo kort mogelijke 
termijn met een goed sociaal plan te komen. Mensen houden niet van onzekerheid, en het zou een 
heel goede prestatie zijn wanneer hrm snel met een uitgewerkt plan komt en weet te zorgen voor 
informatie.' 
De rol van hrm in crisismanagement vergt aan de ene kant technische daadkracht, stelt Van 
Veldhoven, en aan de andere kant het vermogen tot onderhandelen. ‘Als je moet inkrimpen, moet je in 
staat zijn snel gegevens te leveren, bijvoorbeeld op het gebied van het aantal mensen in elke 
leeftijdsgroep. Want je moet een keuze maken die klopt op het gebied van hr-accounting. De meeste 
grote bedrijven hebben daar experts voor. Maar tegelijkertijd moet je die keuze ook kunnen 
verdedigen bij bijvoorbeeld de directie en de ondernemingsraad.' 
 
‘Soft' 
 
Uit onderzoek dat een student van de Universiteit van Tilburg twee jaar geleden uitvoerde, bleek dat 
de meeste bedrijven destijds nauwelijks hadden nagedacht over de manier van omgaan met de 
mensen die achterblijven na een reorganisatie. Vooral wanneer de reden voor de ontslaggolf het 
streven naar grotere efficiency is, leken bedrijven de menselijke kant uit het oog te verliezen. 
Van Veldhoven vreest dat dat nu niet anders zal zijn. ‘De meeste bedrijven zullen best scenario's 
hebben over wat te doen als er een bedrijfsonderdeel moet worden afgestoten, maar dat gaat dan 
vooral over de wettelijke stappen die moeten worden genomen. Ik betwijfel of de "softere" kanten 
daarin aan bod komen.' 
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Hrm'ers die boven het maaiveld willen uitsteken, moeten juist nu zorgen dat ze de bedrijfskundige 
aspecten van het werk naadloos laten aansluiten bij de menselijke kant, zegt Van Veldhoven. ‘Het 
maakt nogal uit in de berichtgeving als in de media wordt gemeld dat bij een bedrijf de angsten van de 
werknemers bespreekbaar zijn en dat alles wordt gedaan om de onzekerheden weg te nemen, of dat 
de kranten schrijven dat de mensen al zes maanden in onzekerheid zitten en dat de motivatie 
helemaal is ingezakt.' 
 


