De maatschappij verandert! Verandert uw onderneming mee?
Door de vele ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn, verandert de maatschappij.
Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering, de robotisering, maar ook aan demografische
veranderingen zoals de steeds ouder wordende mens en het bewustzijn dat men veel langer
door moet werken. Daarnaast hebben we ook te maken met globalisering. Arbeiders die hier
komen werken, maar ook het uitbesteden van het werk aan lage-lonenlanden.
Bent u zich er van bewust dat al deze veranderingen ook gevolgen hebben voor uw
onderneming? Ondanks dat het wellicht op het eerste gezicht nog ‘toekomstmuziek’ lijkt, is
het belangrijk om nu al maatregelen te nemen om uw organisatie klaar te stomen voor deze
toekomst. Als u in beeld heeft wat voor veranderingen er gaan plaatsvinden, dan kunt u
daarna gaan onderzoeken of uw huidige personeelsbestand wel voldoet aan de eisen van de
toekomst. De belangrijkste vraag is eigenlijk: Wat voor personeel heb ik in de toekomst nodig
en wat is mijn huidige personeelsbestand?
Misschien komt u er achter dat u straks personeel moet gaan aantrekken omdat bepaalde
functies ingevuld moeten worden. Maar voordat u hiermee gaat beginnen, is het ook
belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en de talenten van uw huidige personeel.
Wellicht heeft u op dit moment mensen in dienst die opgeleid moeten worden en dan
voorbereid zijn op de veranderingen die komen gaan.
Om te voorkomen dat er straks veel personeel moet uitstromen is het belangrijk om uw
medewerkers nu al mee te nemen en voor te bereiden op de veranderingen in de toekomst.
Op die manier creëert u begrip voor de veranderingen die komen en gaat het personeel
nadenken over zijn eigen positie, nu en in de toekomst. Op tijd actie ondernemen is daarom
heel belangrijk.
Als u hier nog vragen over heeft, of hulp nodig heeft bij uw personeelsplanning, dan kunt u
uiteraard contact met ons opnemen.

Vragen over uw personeelsbeleid? Kom langs tijdens ons gratis
‘Personeelspraat’.
Op 7 maart gaan wij starten met een gratis spreekuur voor al uw kleine vragen over de
salarisadministratie of uw personeelsbeleid. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur tot
18.45 uur aan de Middelweg 68a in Uitgeest waar een medewerker van U/dv voor u klaar
staat om in een kwartier tijd uw vraag te beantwoorden of u verder te helpen. Reserveer
alvast tijd in uw agenda en kom langs tijdens onze gratis dienstverlening ‘Personeelspraat’.
Met vriendelijke groeten,
Saskia Wever
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op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en / of in verband met alle mogelijke gevolgen en / of schade
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