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ZAL PERSONEELSBELEID ALS HEFBOOM VOOR BETERE RESULTATEN
ÉCHT IN BELANG WINNEN?

ZORG DAT U DE JUISTE MENSEN
OP UW BUS HEBT
Hoe realiseren bedrijven uitmuntende resultaten?
Onderzoek 1435 bedrijven, bekijk hun resultaten over 40 jaar, en haal er de 11 best
presterende uit en analyseer waarom die
uitmuntende resultaten neerzetten.
Een van de kernlessen uit dit onderzoek
was dat het cruciaal was om de juiste
mensen in het bedrijf te hebben. Als u uw
bedrijf vergelijkt met een bus, en u als bedrijfleider de busbestuurder bent, is het
dan best om eerst de richting te bepalen
(de strategische koers)? Of is het beter
om eerst de juiste mensen op de bus the
hebben? Jim Collins kwam in een van de
meest gelezen managementboeken ooit,
‘From Good to Great’, tot een opvallende
conclusie: bedrijfsleiders die uitmuntend
goede resultaten neerzetten, zorgen vooral dat de juiste mensen in het bedrijf werken. De rest volgt daaruit.
Het boek van Jim Collins dateert van 2001.
Kloppen die conclusies nog wel? Zien we
dit in onze praktijk terugkomen?
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dat het zo cruciaal is om in uw bedrijf de
juiste mensen op uw bus te hebben.

Of een installatiebedrijf, waar personeelsbeleid de grootste groeihefboom wordt
voor de toekomst.
De economie versterkt zeer reëel het belang van een goed personeelsbeleid.

Personeelsschaarste of niet? Is dit
belangrijk?
Velen stellen dat de personeelsschaarste
bijzonder sterk zal toenemen, en dat we
daarom een veel beter personeelsbeleid
moeten hebben. Wat de toekomst in deze
tijd zal brengen is volgens ons vrij moeilijk
voorspelbaar.
Wat echter wel opvalt in onze praktijk, is
dat er bijzonder veel bedrijven zijn die we
begeleiden, die nu in deze tijden hun personeelsbeleid willen optimaliseren. De
juiste personen in het bedrijf, op de juiste
plaats, en dan die personen helpen om
steeds beter te worden. Dat is de uitdaging. Een kunst die niet eenvoudig is. Een
kunst die heel veel bedrijven nu nog niet echt
beheersen, maar gaan moeten ontwikkelen.
Want de economische situatie eist gewoon
dat onze bedrijven beter worden. En personeelsbeleid zal daarin een bijzonder grote
rol spelen. Personeelsschaarste of niet…

Dank zei de economische crisis?
De laatste tijd is het opvallend hoe de
economische situatie bedrijven verplicht
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