Verzeker de arbeidsmarktwaarde van jouw medewerkers

“H

et gaat goed met de BV Nederland. De vraag naar
goed gekwalificeerde werknemers neemt elke dag
toe”, zegt Ernst Runge, directeur van HR-advies
bureau Menea. “Goed werkgeverschap is belangrijker dan ooit,
of het nu gaat om loopbaanadvies, duurzame inzetbaarheid of
outplacement. Menea zoekt samen met de werkgever naar maatwerkoplossingen.”
“De markt voor arbeid is aan grote veranderingen onderhevig,”
zegt Runge. “Er is een tekort aan goed opgeleide (technische)
medewerkers. En die medewerkers zijn het kapitaal van de

onderneming. Dat betekent dat het voor werkgevers belangrijk is
om zich te onderscheiden. Hoe zorg je goed voor dat menselijke
kapitaal? Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever? Met dat soort
vragen kunnen werkgevers bij ons terecht.”
Menea is één van de grotere onafhankelijke adviesbureaus op
het gebied van outplacement, reïntegratie, assessments en
loopbaanmanagement. Psychologisch Adviesbureau Hof is een
onderdeel van Menea. Menea is gevestigd in Nieuwegein en heeft
een landelijke dekking. Sinds begin 2017 is Menea leverancier
van het ledenvoordeelprogramma. Het producten- en dienstenpakket van Menea kan
zowel een toegevoegde
waarde opleveren voor de
ondernemingen die gebruikmaken van het ledenvoordeelprogramma,
als
voor de werknemers van
deze ondernemingen.

Uit de praktijk van
Menea
“Minder aanbod van gekwalificeerd personeel, robotisering en vergrijzing,
dat zijn belangrijke trends
op de arbeidsmarkt,” zegt
Runge. “Menea kan werkgevers inzicht geven in wat
dat voor hun personeelsbestand betekent. Door onze
kennis en ervaring van de
arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden kunnen
we maatwerk bieden.”

Ernst Runge, directeur van HR-adviesbureau Menea

Zo vertelt Runge over een
bedrijf met een sterk vergrijsd personeelsbestand.
Als gevolg hiervan had het
bedrijf binnen een paar jaar
behoefte aan vervanging.
De werkgever wilde dit
vanuit het oogpunt van

continuïteit en goed werkgeverschap oplossen door jongere werknemers binnen het bedrijf zodanig te trainen, dat zij in staat
zouden zijn het vertrek van de oudere werknemers geleidelijk en
‘geruisloos’ op te vangen.
“De vraag was: hoe neem je deze jongere medewerkers hierin
mee? Hoe kun je de kennis en ervaring van de oudere werk
nemers vasthouden voor het bedrijf? En hoe doe je dat op een
organische manier? Zodanig dat de bedrijfsprocessen gewoon
doorlopen. Al die mensen vrijroosteren en fulltime trainen, is voor
een bedrijf natuurlijk geen aantrekkelijke optie.”
Deskundigen van Menea hielden interviews met de directie en de
oudere werknemers, om in beeld te brengen welke vaardigheden
de jongere medewerkers onder de knie moesten krijgen. Vervolgens kwam psychologisch adviesbureau Hof in beeld, een onderdeel van Menea. Zij ondersteunden de jongere medewerkers in
hun ontwikkeling naar het gewenste functieprofiel.

Coaching en training
Eén van de psychologen van Hof ontwikkelde een aantal metingen
om inzicht te krijgen in de huidige vaardigheden en competenties
van de medewerkers die de gevolgen van de vergrijzing moesten
opvangen. “Dat is een meetmoment,” zegt Runge. “Dan weet je
waar mensen staan, wat hun sterke punten zijn en waar ze nog
kunnen groeien om te voldoen aan het gewenste profiel.” Uit deze
metingen kwamen ontwikkelpunten voort die voor alle betrokken
medewerkers golden, maar ook individuele ontwikkelpunten.
Daarom adviseerden Menea en Hof een ontwikkeltraject met
zowel gezamenlijke trainingen als persoonlijke coaching. “Dat is
een sterke combinatie,” vindt Runge. “In de gezamenlijke trainingen
leren mensen niet alleen nieuwe vaardigheden, maar als gevolg
van die gezamenlijkheid gaan ze ook beter met elkaar samen
werken. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde. En onder
tussen wordt tijdens de coaching meer ingegaan op persoonlijke
aspecten. Wat belemmert je? Wat triggert je? Daardoor beklijft
alles wat je op een training leert nog beter.” De casus die Runge
schetst is nog niet afgerond. “We zitten er nog middenin, maar de
reacties zijn positief, zowel van de werkgever als van de betrokken
medewerkers.”

Maatwerk
Hoe ervaren de medewerkers zo’n traject? “Sommigen waren
direct enthousiast, anderen zagen er tegenop om iets nieuws te
leren,” geeft Runge toe. “Maar wij begeleiden de medewerkers
goed en we geven heldere uitleg. Op het moment dat mede
werkers zich realiseren dat hun werkgever aan het investeren is in
hun ontwikkeling, zijn ze enthousiast.”
Is dit een representatief voorbeeld van de werkwijze van Menea?
“Ja en nee,” zegt Runge. “De gesprekken met betrokkenen en de
persoonlijke aanpak, dat is inderdaad typisch Menea. Maar wat

ook kenmerkend is voor Menea, is het maatwerk. We zoeken in
elke situatie de meest passende oplossing. De casus die ik toelichtte betreft een omvangrijk traject, dat zomaar een maand
of acht in beslag neemt. Maar werkgevers kunnen ook bij
ons terecht met vragen over de loopbaanontwikkeling van
een individuele medewerker. Of met vragen op heel andere HRonderwerpen.’

Outplacement en reïntegratie
Het bedrijfsleven schakelt Menea ook vaak in bij outplacementtrajcten of bij langdurige ziekte en reïntegratie. Menea ondersteunt de werknemer bij het zetten van vervolgstappen, zoals een
dienstverband bij een nieuwe werkgever of detachering. In het
geval van reïntegratie geldt volgens Runge een zekerheid van 70
tot 80 procent dat de zieke werknemer in het tweede ziektejaar
elders geplaatst kan worden. “Vaak nemen werkgevers Menea in
het eerste ziektejaar al in de arm,” zegt Runge. “Zo voldoen zij
aan de wettelijke vereisten. En wij gaan vervolgens samen met de
werknemer aan de slag. Onze gespecialiseerde arbeidsdes
kundigen kijken naar de belastbaarheid van de werknemer. We
onderzoeken in nauw overleg met de werknemer welke geschikte
plaatsingsmogelijkheden er zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook
werkervaringsplaatsen bieden.”

Loopbaancheck
Een belangrijke maatschappelijke trend is ook dat van werk
nemers wordt verwacht dat zij zelf meer regie voeren over hun
eigen loopbaan. “Zij zijn als het ware architect van hun eigen
loopbaan,” zegt Runge. “Voor veel werknemers, zeker voor de
jongeren, is dit een vanzelfsprekende gedachte. Maar lang niet
iedereen weet hoe je zelf richting kunt geven aan je loopbaan.
Hierin kan de werkgever een faciliterende rol spelen.” Ook op dit
terrein biedt Menea verschillende instrumenten.
Als voorbeeld noemt Runge de APQ Loopbaancheck, een instrument dat Menea heeft ontwikkeld in samenwerking met Meeùs
Verzekeringen. “Hiermee krijgen werknemers inzicht in hun
arbeidsmarkt
waarde.” Hoe werkt de APQ Loopbaancheck?
Runge: “Stel dat een werknemer een bepaalde opleiding wil
volgen, maar ook één dag per week minder wil werken. Waar staat
hij dan over vijf jaar? En wat betekent dat financieel, ook wat
betreft het latere pensioeninkomen? Dit instrument maakt dat
inzichtelijk.” De APQ kan ook ingezet worden als startinstrument
bij bijvoorbeeld outplacement, reïntegratie en individuele duur
zame inzetbaarheid.

Voor info: ga naar de website van je branchevereniging, via
Members’ Benefits (ledenvoordeel), tab Personeelszaken
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