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Koekfabriek Andere Koek

Het beste bakken
met wat je hebt
Zo luidt het motto van koekfabriek Andere Koek.
Hoewel het bedrijf floreert, stapelen de problemen
zich op. Juist nu de feestdagen in zicht komen. Nieuw
personeel is nauwelijks te vinden, een machine hapert.
Hoe op korte termijn aan de vraag te voldoen met zó
weinig mensen? En hoe de toekomst van Andere Koek
te waarborgen? Het aloude devies blijkt een goede
raadgever.

Robbert Zoeteman

Naomi Blaauw

Roos de Wijs

Özgür Berkin

Eigenaar/directeur van
Andere Koek. Grootste
succesnummer is het
gelijknamige koekje; de
receptuur ervan is nog
door Robberts vader
ontwikkeld. Duikt met
enige regelmaat op in
vakblad de Bakkersbode.

HR-manager van de
koekfabriek. Moet een
mouw zien te passen
aan de personele
bezettingsproblemen
waarmee het bedrijf
te kampen heeft. Zet
in op een creatieve
totaaloplossing.

Werkt ruim vijftien
jaar bij de koekfabriek.
Ervaren en zeer gewaardeerde medewerker
– een van de drijvende
krachten achter het
bedrijf. Werkt sinds de
geboorte van haar
dochter parttime.

Leerling-bakker. Treedt
bij Andere Koek aan
in het kader van het
opleidingstraject dat
het bedrijf opzet om
leerlingen het vak te
leren. Experimenteert
graag met nieuwe
technologieën.

Een vertelling. Herkenbaar en realistisch:
de problemen bij de koekfabrikant spelen bij een groot
deel van werkgevend Nederland. Laat u inspireren
door de aanpak van Andere Koek!
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Koekfabriek Andere Koek is al ruim zestig jaar een
begrip in Noorderdam. Organiseer je een verjaardag of
feestje, dan moet je de lekkernijen van Andere Koek
hebben. Kaneelbiscuits, vanillecake, chocoladekoekjes,
ze vallen bij iedereen in de smaak. Maar het is vooral het
iconische Andere koekje dat gretig aftrek vindt, in Nederland
en steeds vaker over de grens.
De mensen in de omgeving van Andere Koek weten: als Noorderdam
naar een mengsel van kaneel en suiker ruikt, dan is het baktijd. De
laatste tijd volgen die momenten elkaar steeds sneller op, want het
gaat goed met het bedrijf. Directeur Robbert Zoeteman vertelde het
een paar maanden geleden trots aan de Bakkersbode: ambachtelijke
koeken zijn in en Andere Koek profiteert daar volop van. Robbert zei
nog grappend: ‘De koek is nog lang niet op!’

Economische groei: is het niet een keer genoeg?
Lange tijd was het streven naar
economische groei onomstreden. Als
we groeien, doen we het goed, was
de gedachte. De focus verschuift de
laatste jaren naar brede welvaart,
een ambitie waar AWVN al vele jaren
voor ijvert.
Toch is brede welvaart moeilijk
voorstelbaar zónder economische
groei. Maar waarom eigenlijk?
Economische groei wordt doorgaans
gemeten met het bruto binnenlands product (bbp). Dat is niet
meer dan alle economische
activiteiten van een land bij elkaar
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opgeteld – zoals de productie van
koekfabriek Andere Koek, maar
ook alle bestedingen die de burgers
van Noorderdam doen. Als het
totaal aan activiteiten toeneemt
ten opzichte van een vorige
periode, spreken we van groei.
Groei gaat niet zozeer om meer
produceren, consumeren of verbruiken, maar eerder om dat slimmer
en beter te doen. Groei betekent
dus niet dat mensen steeds harder
moeten werken of meer spullen
kopen of hulpbronnen uitputten. Het
gaat om telkens weer nieuwe oplos-

singen bedenken voor een probleem.
Of zoals CBS-econoom Peter Hein
van Mulligen het stelt: groei is
menselijk vernuft.
Toch is groei niet zonder meer
positief. Mens, dier en natuur lijden
onder onze groeidrift. Ook profiteert niet iedereen gelijk mee. ‘Het
bbp beschouwen als dé indicator
van economisch succes, laat staan
van maatschappelijk succes, doet
geen recht aan de realiteit.’ Populaire economen als Kate Raworth
brengen deze schaduwzijden steeds

nadrukkelijker onder de aandacht.
Groei is dan ook niet hetzelfde als
welvaart en welzijn. Wel hangt het
er sterk mee samen. In welke mate
groei wordt aangewend om een land
welvarender en gelukkiger te maken,
hangt vooral af van politieke keuzes.
Wat zou er gebeuren als we het streven naar groei loslaten? Dan is het
onmogelijk om de levensstandaard
van de bevolking te behouden, laat
staan dat we die kunnen verbeteren.
Als de economie stagneert, stijgen
inkomens niet. De bevolking blijft wel

groeien en de landen om ons heen
ontwikkelen zich verder. Bovendien
nemen de zorgkosten toe, waarvoor
de overheid belastinginkomsten
nodig zal hebben. De koek wordt dus
niet groter, maar er zullen wel meer
stukjes uit gesneden worden. De
enige optie die dan overblijft: de koek
herverdelen.
Dan komen er dus minder middelen
vrij om te investeren – bijvoorbeeld
in de ontwikkeling van producten
en diensten. Om de impact daarvan
te realiseren, hoef je alleen maar te
denken aan uitvindingen die recent

de wereld hebben veranderd.
Van navigatiesoftware tot MRNAvaccins.
Ook komt minder geld vrij voor
verduurzaming van de economie,
terwijl Nederland op het gebied
van de energie- en klimaattransitie
een inhaalslag moet maken. Onze
duurzaamheidsambitie moet flink
omhoog, evenals de middelen die we
bereid zijn daarin te steken. Met
andere woorden: groei garandeert
geen groene en gelukkige samenleving, maar zonder groei wordt zoiets een stuk lastiger te realiseren.
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Toch zit HR-manager Naomi Blaauw deze
maandagochtend voorovergebogen over haar
bureau, te peinzen over wat haar te doen staat.
Voor de koekfabriek zelf is de koek namelijk wél op
aan het raken. Nieuw personeel is hard nodig om alle
binnenstromende orders op te vangen, zeker nu de feestdagen
naderen. Robbert heeft Naomi gevraagd snel nieuwe mensen te
werven. Lukt dat de komende weken niet, dan zullen ze afnemers
moeten teleurstellen en dat is in de geschiedenis van Andere Koek
nog nooit voorgekomen.
Naomi kwam na het verzoek van Robbert meteen in actie: de
vacatureteksten voor drie bakkerijmedewerkers stonden nog dezelfde
middag op alle banensites. Ergens wist ze wel dat het lastig zou
worden, want vakkrachten in de bakkerswereld zijn schaars. Toch had
ze goede hoop: Andere Koek heeft een goede naam. Toen ze de eerste
dagen geen reacties kreeg, raakte ze niet in paniek. Maar toen er in
veertien dagen tijd maar een handjevol reacties was binnengestroomd
waar Naomi niet verder mee kwam, sloeg de stress toe.

Arbeidsmarktkrapte: personeelstekorten zijn terug van nooit weggeweest
Koekfabriek Andere Koek is niet het
enige bedrijf dat openstaande vacatures
niet vervuld krijgt. De arbeidsmarkt
zit al tijden krap in haar jasje. Onlangs
waarschuwde het CBS dat de krapte op
het hoogste niveau ooit is: tegenover 100
werkzoekenden staan 106 vacatures. De
coronacrisis heeft de arbeidsmarkt er niet
minder krap op gemaakt. In sommige
beroepen is de situatie zelfs knellender
dan daarvoor. De krapte is het meest
zichtbaar als het om IT-beroepen gaat,
zoals softwareontwikkelaars en securityspecialisten: het aantal vacatures nam
in het eerste kwartaal van 2021 met 23
procent toe. Ook in de zorg is de situatie
zorgwekkend: bijna zeven op de tien
vacatures zijn moeilijk te vervullen,
waaronder die voor verpleegkundigen en
verzorgenden. Daarnaast is in de techniek,
bouw en logistiek de situatie al jaren
onveranderd lastig.
Het personeelstekort zal in de
toekomst nijpender worden. Volgens
onderzoekscentrum ROA moeten 1,6
miljoen werknemers vervangen worden,
onder meer vanwege de vergrijzing. In de
transport en logistiek bijvoorbeeld, gaan
de komende zes jaar meer dan 275.000
mensen uit dienst.
Daarbovenop komen nog vacatures
die ontstaan omdat sectoren
groeien, zoals zorg, IT en techniek.
En vergeet niet de banen die de komende
decennia ontstaan als gevolg van de
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verduurzaming van de economie.
Werkgevers halen dan ook alles uit
de kast om personeel te vinden, zo bleek
al in 2019 uit een ledenonderzoek van
AWVN. Vier op de vijf werkgevers had
toen last van de krapte. Zij zetten
instrumenten in als een hoger
aanvangssalaris, een aanbrengpremie
of het recht op het opnemen van een
sabbatical.
De impact van krapte is groot. Natuurlijk is het voor bedrijven lastig om hun
productie en dienstverlening op volle
toeren te laten draaien als er te weinig
personeel is. Maar de gevolgen zijn
verstrekkender. Het werk komt op de
schouders van het zittende personeel
terecht, waardoor de werkdruk oploopt,
het werkplezier eronder gaat lijden, het
ziekteverzuim stijgt en de kwaliteit van
het werk in het gedrang kan komen. Zo
ontstaat al snel een vicieuze cirkel, want
het wordt nóg moeilijker om mensen voor
de sector te enthousiasmeren als het
imago verslechtert. Zo komt er een rem op
de doorgroei van organisaties te ontstaan,
zelfs als de vraag daar eigenlijk geen
aanleiding toe geeft. Zo stagneren hele
segmenten van de economie.
Kortom: langdurige krapte schaadt
niet alleen de organisaties die er direct
mee te maken hebben, maar ook de
welvaart en het welzijn van Nederland
als geheel.
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Even een rondje lopen dan maar. Naomi loopt de
fabriekshal in. Daar komt collega Roos de Wijs net aan
lopen met een kar vol zakken bloem voor de baksessie
van later die dag.
Roos is één van de meest ervaren medewerkers en heeft
de explosieve groei van Andere Koek van dichtbij meegemaakt.
‘Goedemorgen, Roos.’
‘Hey Naomi! Gaat het goed? Je ziet er een beetje gestrest uit.’
‘Dat zie je goed… Weet je nog, die vacatures die we twee weken geleden
hebben uitgezet? Daar zijn nauwelijks reacties op gekomen. Ik weet
eerlijk gezegd niet waar ik de medewerkers vandaan moet halen, terwijl
Robbert me op het hart drukt dat er mensen bij moeten.
Anders krijgen we leveringsproblemen.’
‘Jeetje, wat vervelend. Heb je het bij de bakkersscholen geprobeerd?
Net afgestudeerde bakkers kennen Andere Koek toch allemaal?
Zo ben ik ook ooit hier terechtgekomen.’
‘Ja, daar heb ik al contact mee gelegd. Ze worden overspoeld met
verzoeken. Daar komen we niet zomaar tussen.’
Roos knikt begripvol.

Krimpende beroepsbevolking: de mensen raken ‘op’
Eén van de verklaringen voor
de personeelskrapte is dat de
vijvers leeg raken. Dat wordt de
komende jaren niet anders, want
als gevolg van de vergrijzing blijft
de beroepsbevolking krimpen.
Hoe groot die krimp precies is
– ergens tussen de twee en vijf
procent, aldus het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch
Instituut – wordt bepaald door de
omvang van de arbeidsmigratie en
de arbeidsdeelname.
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Arbeidsmigratie is behoorlijk
omstreden. Toch is een economie
zonder arbeidsmigranten ondenkbaar. Van softwareontwikkelaars tot
bouwvakkers: ze houden onze economie draaiende, en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Wel valt over
de omvang en omgang te twisten.
Als het om arbeidsdeelname gaat,
valt er een wereld te winnen.
Vrouwen, ouderen en mensen met
een migratieachtergrond werken
relatief minder vaak en minder uren

dan mannen met een Nederlandse
achtergrond. Als deze kloven gedicht
worden, al is het maar gedeeltelijk,
dan zal de krimp van de beroepsbevolking volledig verdwijnen.
Waarom is een krimpende
beroepsbevolking bedreigend?
Allereerst omdat het een rem
zet op de groei. Zonder het juiste
personeel is het voor bedrijven
lastig om hun productie en
dienstverlening op peil te houden.
Daarnaast zijn werkende mensen

draagkrachtige consumenten.
Wie een inkomen verdient met werk,
heeft relatief veel te besteden en
vormt daarmee dus een motor voor
bedrijven in bijvoorbeeld de retail en
horeca. Tot slot worden in Nederland
sociale voorzieningen als zorg,
sociale zekerheid en bijstand betaald
uit premies en belastingen over loon.
Hoe minder werkende mensen, hoe
groter de lasten op de schouders van
werkenden. En dat terwijl de lasten
tegelijkertijd toenemen vanwege het

grotere beroep op de zorg en de AOW.
Hoe belangrijk arbeidsdeelname
is, blijkt wel bij nadere bestudering
van de recente economische
ontwikkeling. De welvaartsgroei van
de afgelopen decennia kun je vrijwel
geheel op het conto van vrouwen
en ouderen schrijven. De cijfers zijn
spectaculair. Werkte in de jaren
zeventig minder dan 40 procent
van de vrouwen, inmiddels is dit 65
procent. Sinds het verhogen van de
AOW-leeftijd is het aandeel 55- tot

65-jarigen dat werkt, gestegen
van 41,5 procent in 2003 tot 67,7
procent in 2018. Van de oudere
mannen werkt inmiddels meer dan
driekwart. Maar helaas: op groei
van het aantal mensen dat actief is
op de arbeidsmarkt kunnen we de
komende decennia niet rekenen.
De groei van ouderen en vrouwen
heeft het plafond bereikt. De grote
vraag voor de toekomst is dus:
hoe benutten we de bestaande
beroepsbevolking beter?
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De productiviteitspuzzel: waarom blijft de arbeidsproductiviteit achter?
Niet alleen het aantal mensen dat
werkt en hun arbeidsomvang, is
cruciaal voor economische groei
maar ook wat werkenden in werktijd gedaan krijgen. Met andere
woorden: de arbeidsproductiviteit.
Naarmate we meer technologie
tot onze beschikking hebben en
slimmere manieren vinden om het
werk te doen, worden we productiever. Kon een bakkerij op de hoek
van de straat vroeger hoogstens
enkele honderden koekjes per uur
bakken, nu kan een team van bakkers in een koekfabiek er tienduizenden afleveren dankzij machines
als mixers, kneders en industriële
ovens en dankzij een optimale
inzet van medewerkers op hun
vaardigheden en expertise.
Een wetmatigheid is dat technologische vooruitgang een stijging
van de arbeidsproductiviteit met
zich meebrengt. Maar de afgelopen periode gaat die regel niet op,
ook al is bijna elk domein van ons
leven beïnvloed door digitalisering
en producten als de smartphone.
De arbeidsproductiviteitsgroei
stagneert in Nederland sinds
medio jaren ’90 en volgt daar-
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mee de trend die in meer WestEuropese landen en in de VS te
zien is.
Hoe dat komt? We weten het niet
goed. Wat lijkt er mee te spelen?
• De uitvindingen van het
begin van de twintigste eeuw,
zoal elektriciteit, auto’s en
telefonie, hebben veel meer
impact op ons dagelijks leven
dan recentere innovaties. De
eerdere perioden van extreme
arbeidsproductiviteitsgroei
zouden dus uitzonderlijk zijn,
niet de begrensde groei van de
afgelopen decennia.
• Grote verschillen tussen
koplopers en achterblijvers. Van
de recente technologie zouden
bedrijven ongelijkmatig profiteren.
Een paar bedrijven – zoals de
internationale techreuzen – zetten
de toon en opereren in markten
waarbij het principe van winner
takes all geldt.
• Ook zou de verdienstelijking van
de economie een rol spelen: de
grootste productiviteitswinsten
werden tot nu toe in productieomgevingen geboekt.

• Een groter aandeel in de totale
economie van sectoren met
relatief weinig productiviteitswinst, zoals de zorg.
• Hoge transactiekosten. Het
kost veel tijd en geld om nieuwe
technologieën als artificial
intelligence op grote schaal
toe te passen.
• Digitale technologie vraagt
geregeld om kannibalisering
van bestaande producten en
diensten. Bedrijven moeten
dan eerst afscheid nemen van
bestaande producten.
• Afnemende investeringen
per medewerker.
Zeker is dat voor een hogere
arbeidsproductiviteit samenspel
van mens en technologie nodig
is. Technologie die niet goed
wordt begrepen en gebruikt door
medewerkers, kan zijn beloften
niet inlossen. De opgave voor
bedrijven en organisaties – en hun
HR-afdelingen – is daarom om
medewerkers mee te nemen in
technologische transities, door in
hun (digitale) skills te investeren
en hen te betrekken bij innovaties
(sociale innovatie).

‘Maar goed, laten we het over iets leukers hebben.
Welk koekje gaat vandaag de ovens in?’
Naomi wijst naar de zakken bloem.
‘Het Andere koekje. Alweer,’ lacht Roos.
‘Die zijn de laatste tijd niet meer aan te slepen.
Uitgerekend dat koekje!’
‘Hoe bedoel je?’
‘Ken je de geschiedenis van het Andere koekje? Het recept is vlak na de
oorlog ontstaan, toen oprichter Cees Zoeteman nog zelf banketbakker
was. Er was in die tijd een tekort aan alles. Je moest heel zuinig zijn
met grondstoffen. Op een gegeven moment merkte Cees op dat er aan
het eind van de dag best veel koek- en cakekruimels overbleven, hoe
zuinig hij ook probeerde te bakken. Hij vond dat verspilling. Daarop
besloot hij de kruimels te mengen met boter, bakte er nieuwe koekjes
van en deed tussen twee koekjes een laagje karamel met een snufje
kaneel. Vervolgens bood hij ze aan bij de lokale winkels. Hij schaamde
zich bijna dat hij met zo’n simpel koekje op de proppen kwam. Maar
dat bleek nergens voor nodig, het was meteen een hit. Zo is ons
motto geboren.’
‘Het beste bakken met wat je hebt,’ vult Naomi aan.
‘Precies. De beste koekenbakkers zijn niet degenen die kostbare
ingrediënten toevoegen aan hun recepten, maar juist degenen die met
bekende grondstoffen steeds weer iets nieuws weten te maken.’
Plots verschijnt er een frons op Roos’ gezicht.
‘Hé wat gek, deze doet het niet.’
Roos drukt op de knoppen van één van de drie gigantische
ovens waar de koekjes in gebakken worden.
Het display blijft zwart.
‘Deze had vanochtend moeten voorverwarmen.’ Ze zucht.
‘Ik vrees dat er iets mis is.’
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Vanuit haar werkplek kan Naomi de bedrijvigheid in de
koekfabriek, die na haar gesprek met Roos losbarst,
goed volgen. De hele middag lopen monteurs en
medewerkers af en aan, van en naar de defecte oven.
Steeds dragen ze ander gereedschap met zich mee.
Hun blikken worden gaandeweg bedrukter. Even later vangt
Naomi bij het koffieapparaat op dat de oven niet meer te herstellen
is. Er zal een nieuwe moeten komen. Maar de levertijd is al gauw een
maand of drie, weet één van de medewerkers. De schrik zit er goed in
bij het personeel: hoe moet dat, nu de feestdagen in aantocht zijn?
Ook Robbert loopt vandaag af en aan. Zweetdruppeltjes parelen over
zijn voorhoofd. Hij houdt halt bij Naomi’s bureau.
‘Naomi, ik weet dat het lastig is, maar ik heb nu nóg dringender extra
personeel nodig. Eén oven minder betekent dat we elk moment van
de dag productie moeten draaien. Dat kan alleen met meer mensen.
Daarvoor kijk ik naar jou. Kom je uiterlijk begin volgende week
bij me langs met een voorstel?’
Naomi knikt. Als Robbert verdwenen is, zucht ze diep.

Nederland kennisland: we dreigen onze toppositie te verliezen
Nederland is trots op zijn kenniseconomie. Onze koppositie is
echter aan het wankelen.
Investeringen in kennis en
innovatie zijn hard nodig om de
concurrentie met een – toenemend
– aantal kennisintensieve landen
aan te kunnen. Probleem is dat
Nederland in investeringen
achterblijft: de uitgaven aan
research & development (R&D) zijn
al decennia laag. Het streefcijfer
van 2,5% aan R&D-uitgaven van
het BBP wordt niet gehaald,
laat staan de EU-norm van 3%.
Dat heeft deels te maken met
onze sectorstructuur. Nederland
doet het goed in de hightech,
met onder andere bedrijven als
Philips, NXP en ASML, maar in
sectoren die wereldwijd voorop
lopen in kennisintensiteit zoals de
farmaceutische industrie, autoindustrie en IT heeft Nederland
relatief weinig ondernemingen.
Ook als het gaat om de mate van
digitalisering, behoren we niet tot
de voorhoede, aldus de Organisatie
voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO).
Toch is ons lot daarmee niet
bezegeld. Het Rathenau
Instituut wijst op tal van
maatschappelijke uitdagingen
die om innovatieve oplossingen
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vragen, zoals de energietransitie,
klimaatverandering, watermanagement, intensivering
van de zorg, verduurzaming van
de agrofood en cyber security.
Daarin zou Nederland een
voortrekkersrol kunnen spelen,
ook internationaal gezien, mits er
meer in geïnvesteerd wordt en de
omstandigheden voor bijvoorbeeld
start-ups verbeteren. Ook zou het
tekort aan IT-specialisten snel
moeten verdwijnen.

tussen hoog- en laagopgeleid
neemt dus ook nog eens toe.
Het is belangrijk dat er voldoende
leergeld is. Op dit vlak is een kleine
revolutie gaande: uit AWVNcijfers blijkt dat inmiddels ruim
2,2 miljoen medewerkers over een
persoonlijk ontwikkelbudget
beschikken. Wel wordt het geld
nog beperkt ingezet en bereikt
het nog niet alle werkenden. Toch
brengen werkgevers hiermee ruim
1,5 miljard euro per jaar bijeen.

Eén van de belangrijkste sleutels
tot een sterkere kenniseconomie
is het verbeteren van het kennisen vaardighedenniveau van de
beroepsbevolking. De OESO
heeft recent gewaarschuwd
dat Nederland te weinig doet
aan een leven lang ontwikkelen
(LLO) en dat dit onze economie
kan ondermijnen. In Nederland
volgen minder mensen formele en
informele scholing dan de OESOlanden die vooroplopen. Ongeveer
een kwart van de werkenden heeft
nooit een cursus gevolgd.
Opvallend zijn de kloven in dat
opzicht binnen de beroepsbevolking: ouderen, laagopgeleiden en
flexwerkers doen beduidend
minder aan ontwikkeling dan
jongeren, hoogopgeleiden en
vaste werknemers. De afstand

Dat het nog niet voldoende is,
ligt vooral aan de Nederlandse
ontwikkelcultuur en -structuur.
Dat werkgevers en werknemers
leren nog steeds niet als kernonderdeel van het werk zien,
geeft aan dat het met de
ontwikkelcultuur nog niet
wil vlotten. Het risico van
kennisveroudering dringt nog
niet volledig door. Ook tijd om
te leren blijft een obstakel.
Voorbeelden van de gebrekkige
ontwikkelstructuur zijn dat
ontwikkelbudgetten nog sterk
gekoppeld zijn aan een baan en
dat het formele onderwijs nog
niet goed berekend is op leren na
de initiële opleiding. Daarnaast
is de ondersteuning van LLO en
van-werk-naar-werk nog erg
ondoorzichtig en gefragmenteerd.

/ Andere koek! / 15

De week is voorbijgevlogen. Het is vrijdagmiddag en
nog altijd hebben zich geen geschikte kandidaten voor
de vacature gemeld. De uitzendbureaus waarmee
Naomi vaker werkt, zitten tot het einde van het jaar
bomvol en hebben zelf ook de grootste moeite nieuw
personeel te vinden.
Ze loopt langs de verlaten werkbanken. De schoonmakers zullen zo
beginnen aan hun dienst. Hier en daar verraden koekkruimels dat het
een drukke bakdag is geweest. Aan het eind van de inpakmachine liggen
een paar gebroken koekjes, karamel druppelt eruit. Het Andere koekje
stond weer op het programma. Ze pakt er eentje uit de opvangbak. De
kenmerkende kruidige geur verspreidt zich meteen. ‘Toch knap voor zo’n
koekje dat uit schaarste is voortgekomen,’ denkt Naomi.
Dan ziet ze plots de oplossing. Het koekje valt uit haar handen.
Op maandag fietst Naomi zo snel als ze kan naar haar werk. Ze heeft er
het weekend goed over nagedacht. Tot haar opluchting vindt ze daar
Roos. Die is er niet elke werkdag: ze werkt sinds vier jaar drie dagen
per week. Ze koos voor een deeltijdcontract toen dochter Jasmin was
geboren. De wisselende roosters van Andere Koek leken haar moeilijk te
combineren met de zorg voor Jasmin, zeker omdat haar partner Jasper
vijf dagen per week van huis is voor zijn werk.
Naomi roept Roos toe: ‘Het beste bakken met wat je hebt!’
Roos schrikt op. ‘Huh, wat bedoel je?’
‘De vacatures! Ik weet hoe we ermee om kunnen gaan.‘
Roos kijkt verward naar Naomi. ‘Wacht, ik leg het je uit.’

De deeltijdcultuur: wat zijn de schaduwzijden?
In geen ander ontwikkeld land ter
wereld werken mensen gemiddeld
zo weinig uur in betaalde arbeid als
in Nederland. De deeltijdcultuur zien
veel Nederlanders als verworvenheid.
Dat zo’n groot deel van de vrouwen
werkt, is waarschijnlijk te danken
aan onze tolerante houding ten
opzichte van deeltijdwerk. Deeltijdbanen maken bovendien de weg naar
de arbeidsmarkt vrij voor mensen
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met een arbeidsbeperking. In veel
omringende landen is dat anders
en zijn participatiecijfers lager. Ons
welvaartsniveau is bovendien hoog
genoeg om de meeste gezinnen op
anderhalf inkomen te functioneren.
Deeltijdwerk wordt doorgaans met
vrouwen geassocieerd. Twee derde
van de vrouwen die de arbeidsmarkt
betreedt, werkt in deeltijd: 45% in

een grote deeltijdbaan (20-34 uur),
20% in een kleine deeltijdbaan (1-19
uur). De afstand tot mannen wordt
groter als er kinderen in het spel zijn.
Vooral lageropgeleide vrouwen werken vaak in een kleine deeltijdbaan.
Toch is het belangrijk te beseffen dat
de deeltijdcultuur breder is. Ook voor
mannen geldt dat er nergens ter wereld zoveel in deeltijd wordt gewerkt.
Verder werken 50-plussers relatief

vaak in deeltijd. Er zijn aanwijzingen
dat de nieuwe generaties jongeren –
vooral hoogopgeleiden – een kleinere
baan verkiezen om hun werk- en
privéleven in balans te houden.
De deeltijdcultuur maakt Nederland
kwetsbaar. Ongeveer de helft van
de vrouwen verdient onvoldoende
inkomen om financieel zelfstandig
te zijn. In het besef dat veel relaties

stranden, is dat een groot risico. Ook
gaan hogere functies vaak samen
met voltijdbanen, waardoor de
loopbanen van vrouwen begrensd
worden en een divers samengestelde
top van overheid en bedrijfsleven nog
toekomstmuziek is.
Daarnaast is de lage urenparticipatie
lastig vol te houden gezien de
eerder beschreven krapte op de
arbeidsmarkt.

Ruimte is er wel: bijna 400.000
mensen willen meer uren werken.
Acht op de tien werkende vrouwen
zouden zelfs meer willen werken als
de omstandigheden dat toelieten,
stelt het SCP vast. De gemiddelde
arbeidsduur zou met een halve
werkdag omhoog kunnen. Dan
zouden de tekorten in de zorg en
het onderwijs zo maar als sneeuw
voor de zon kunnen verdwijnen.
b
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Een uurtje later zitten Roos en Naomi gebogen over een
vel papier, geconcentreerd kijkend naar wat ze hebben
getekend.
‘Dus we kunnen het inpakken van de koeken voortaan
helemaal aan de machines over laten? We hoeven
de verpakkingen dan alleen lichtjes aan te passen. De
inpakmedewerkers laten we in de tijd die vrijkomt alle grondstoffen
verzamelen en klaarzetten. En we vragen de bakkers om aan meerdere
recepten tegelijkertijd te werken,’ zegt Naomi.
Roos knikt. ‘Als we de volgorde van het bakken van de producten
iets aanpassen, dan hoeft er geen tijd meer verloren te gaan aan het
opwarmen en afkoelen van de ovens. Dan zijn ze constant in bedrijf. Voor
de medewerkers is het ook mooi: zo wordt het werk afwisselender. Je
komt sneller op nieuwe receptideeën als je met verschillende baksels
bezig bent.’ Ze richt haar blik op Naomi. ‘Want weet je, het is mooi dat we
met het Andere koekje zo’n rijke traditie hebben, maar het zou ook goed
zijn als we ons assortiment weer eens uitbreiden.’
Naomi laat de boodschap op zich inwerken. ‘Daar heb je een punt. We
zijn de afgelopen jaren zó gefocust geweest op productie draaien en de
vraag bijbenen. We vertrouwen er gewoon op dat de klanten ons en onze
koekjes trouw blijven. Maar ik denk dat veel medewerkers wel zitten te
wachten op ruimte voor iets anders…’
Naomi kijkt in de richting van de bakkers. Die zijn inmiddels druk in de
weer met het kneden van het deeg in een grote snelkneder.

b Aan de deeltijdcultuur liggen verschillende mechanismen ten grondslag.
Zo is het vanuit inkomensoptiek –
denk aan de toeslagen en marginale
druk – lang niet altijd aantrekkelijk
om meer uren te gaan werken.
Sociale normen lijken ook een grote
rol te spelen. Zo houdt Nederland er
een vrij traditioneel rollenpatroon
op na als het om zorg voor kinderen
en mantelzorg gaat.
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Ook speelt mee dat veel voorzieningen niet goed berekend zijn op
mensen met een volledige baan.
Denk hierbij aan de toegankelijkheid
van de kinderopvang, maar
bijvoorbeeld ook aan de openingstijden van overheidsloketten en
zorgverleners.
Tenslotte zijn er omstandigheden
binnen het werk aan te wijzen

‘Wat zou je ervan vinden als jij de bakkers gaat coachen in de nieuwe
werkwijze en als je meer tijd krijgt om aan productontwikkeling te gaan
doen?’
Roos begint te stralen. ‘Dat zou fantastisch zijn!’
Naomi ziet het helemaal zitten. ‘Kom morgen met me mee naar Robbert!
Dan leggen we samen ons plan aan hem voor.’
‘Morgen…’ Roos’ glimlach verdwijnt razendsnel. ‘Morgen kan ik niet.
Dat is mijn deeltijddag. Mijn dochtertje Jasmin gaat dan voor het eerst
naar zwemles. Dat wil ik niet missen. En nu ik erover nadenk: dat soort
situaties gaat wel vaker voorkomen. Ik wil flexibel kunnen zijn.’
Roos pulkt aan het embleem van Andere Koek dat op haar bakkerssloof
geborduurd is.
‘Ik kan echt niet meer gaan werken dan drie dagen per week, Naomi. Ik
snap het als dat voor het bedrijf een probleem is en je liever iemand hebt
die fulltime beschikbaar is.’
Naomi fronst haar wenkbrauwen.
‘Nee joh. Dit plan is er mede dankzij jou! Hier moet een mouw aan te
passen zijn. Mits je deze functie wilt.‘
‘Ja, dolgraag.’
‘Nou, dan gaan we gewoon bakken met wat we hebben.’

die mensen ervan weerhouden
om meer uren te gaan werken.
Voor sommige mensen is het werk
te zwaar of demotiverend om fulltime uit te kunnen voeren. Soms is
gebrek aan flexibiliteit in roosters
en uren een belemmering. Ook
kan een deeltijdbaan simpelweg
de norm zijn en is meer werken
geen gespreksonderwerp tussen
medewerker en leidinggevende.
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Het voorjaar is aangebroken. De eerste warme zonnestralen vallen op het bureau van Naomi. Ze zit met haar
gezicht dicht op het computerscherm.
‘Hé, Naomi!’, roept Robbert vanuit de hal.
‘Deze houding is arbotechnisch niet verantwoord, hoor!’
Naomi lacht. Sinds het weekoverleg met de bakkers online
plaatsvindt, heeft ze de neiging om voorovergebogen te zitten. Het blijft
wennen, dat videovergaderen. Maar een groot voordeel heeft het ook:
het team kan nu op hetzelfde moment bij elkaar komen, hoe verschillend
hun werktijden en locaties ook zijn. Roos werkt nu bijvoorbeeld één
vaste dag per week thuis, waardoor ze niet drie maar vier dagen per week
kan werken voor Andere Koek – zonder dat de zorg voor Jasmin in het
gedrang komt.
‘Ga nu maar gauw recht zitten, Naomi, want onze redder in nood kunnen
we niet missen!’ Naomi wuift de opmerking van Robbert
weg en richt haar blik weer op het scherm.
Ze wil vandaag extra alert zijn, want het is de eerste keer dat leerlingbakker Özgür Berkin aansluit. Özgür doet mee aan het opleidingstraject
van Andere Koek waarin leerlingen het bakkersvak leren en
experimenteren met nieuwe baktechnologieën. Dat laatste was een
idee van Robbert. Hij was in aanraking gekomen met de Universiteit van
Karningen in zijn zoektocht naar een nieuwe oven. Gaandeweg kwam
hij erachter dat de universiteit van alles ontwikkelt voor de voedsel- en
bakindustrie. Toen hij de bakkers met de experts in aanraking bracht,
ontstonden er al snel allerlei ideeën, onder andere voor nieuwe recepten
die eerder te arbeidsintensief leken om op grote schaal te produceren.
Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de supermarkten achter de rug
om het assortiment van Andere Koek uit te breiden. ‘Ambacht en ambitie
gaan samen!’, zei hij onlangs in een vraaggesprek met de Bakkersbode.
En precies dat zinnetje was voor Özgür de reden geweest om hier te
solliciteren, had hij Naomi verteld.
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De koek vergroten:

26

Om de koek te vergroten, is het nodig
dat mensen die kunnen werken
daartoe ook de kans krijgen. Met een
miljoen mensen aan de zijkant van de
arbeidsmarkt, is er genoeg potentieel.
Dat vraagt wel een andere blik van
werkgevers bij werving en selectie. Het
helpt bijvoorbeeld om kandidaten met
vacatures te matchen op basis van
skills (competenties en vaardigheden)
in plaats van de traditionele functievereisten (diploma’s en beroepservaring).
AWVN heeft eerder opgeroepen
tot het ontwikkelen van een skillspaspoort; die noodzaak benadrukken we nogmaals. Met extra (interne)
scholing kunnen mensen aan de slag
in werk waar ze op het eerste oog
niet geschikt voor lijken. Tegelijkertijd voorkomt selecteren op skills dat
werkgevers en intermediairs met een
sleepnet over de arbeidsmarkt gaan
en zo inefficiënt mensen rekruteren.
Toch is dit alles nog onvoldoende.
Zelfs als we meer mensen aan
het werk krijgen, kan de lage
arbeidsparticipatie in uren niet
voortbestaan. In een hardnekkige

hoe we meer werken aantrekkelijker maken
deeltijdcultuur is dat geen gemakkelijke opgave. In elk geval moeten
we overheidssystemen op orde
brengen. Prikkels inbouwen om
de juiste kant op te bewegen –
bijvoorbeeld door meer uren werken
lonender te maken en kinderopvang
beter en voordeliger.
Verder liggen er binnen de arbeidsorganisatie sleutels. Voordeel is
dat werkgevers daar nu al mee
aan de slag kunnen. De eerste en
belangrijkste stap is om arbeidsduur
bespreekbaar te maken.
Daarnaast is de organisatie
van het werk zelf een sleutel.
In een krappe arbeidsmarkt zullen
werknemers hun baankeuze
steeds meer laten afhangen van
de aantrekkelijkheid van een baan.
Werkgevers die ruimte geven
aan autonomie, ontwikkeling en
werkplezier slaan dus twee vliegen in
één klap: ze zijn aantrekkelijker voor
bestaand én nieuw personeel.

Ga snel naar het recept voor
grotere koek op pagina 26.
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Özgür zit al klaar voor de camera van zijn laptop.
‘Welkom, Özgür.’
Iedereen druppelt langzaam binnen. ‘We gaan zo
beginnen,’ zegt Naomi tegen het scherm.
En ah, daar komt ook Roos de videovergadering in.
‘Roos, welkom! Voordat we van start gaan…
Heb je dat recept voor Zoetemannetjes al voorgelegd aan ons kritische
testpanel?’
‘Ja, hoor! Het recept valt in de smaak. Kijk maar.’
Roos draait de webcam naar rechts. Op de achtergrond zit dochtertje
Jasmin te spelen. Rond haar mond zijn restjes chocola en kruimels
zichtbaar. ‘Kunnen jullie het zien, collega’s?’, lacht Roos. ‘De koek is
hier he-le-maal op!’

Inclusief werkgeven: de héle beroepsbevolking koesteren

De koek verbeteren:

Er zijn werkgevers die schreeuwen om
personeel én mensen die schreeuwen
om werk. Waarom lukt het niet om
die samen te brengen? Omdat vraag
en aanbod niet als puzzelstukjes in
elkaar vallen. In de ene regio is de
vraag groot, in de andere klein. In het
ene beroep zijn de afgestudeerden
niet aan te slepen, in het andere beroep moet je ze met een loep zoeken.
Toch is het oplossen van de mismatch
ook een kwestie van durf. Voor vacatures vragen werkgevers nog vaak het
schaap met vijf poten. Dit vergroot
de afstand naar de arbeidsmarkt voor
werkzoekenden met een arbeidsbeperking, gaten op het CV of een
vluchtelingverleden.
Het goede nieuws is dat inzetten op

De algehele arbeidsproductiviteit
verhogen klinkt als een enorme
opgave. Toch zijn er interventies op
het niveau van de arbeidsorganisatie
die kunnen bijdragen aan slimmer
en productiever werken. Daarvoor
moeten we niet alleen kijken naar de
organisatiestrategie, maar ook naar
de vertaling daarvan in de
HR-strategie.
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inclusie helpt. Uit de Banenafspraak
zijn tienduizenden banen voortgekomen. De aandacht lijkt alleen
te verslappen: voor het eerst is het
aantal afgesproken banen niet
gehaald. Helemaal onlogisch is dat
niet: de complexe regelgeving nodigt
niet uit om werk te creëren.
Terwijl inclusie zoveel voordelen
biedt. Werkgevers die voorbij
diploma’s en werkervaring durven
kijken, blijken lastig te vervullen
functies wél te kunnen invullen.
Daar komt bij dat werknemers enorm
gemotiveerd zijn, een verrassende
kijk hebben en extra waardering van
klanten krijgen.
Maar het is niet alleen eigenbelang
dat werkgevers drijft om de werk-

vloer een afspiegeling van de héle
beroepsbevolking te laten zijn; het is
een maatschappelijke plicht. Werk
betekent meer dan het laten draaien
van de economie. Werk geeft stabiliteit, contacten, trots en betrokkenheid. Daarom moeten we soms voor
lief nemen dat inclusie op gespannen
voet staat met de andere doelen
die we nastreven. Voor sommigen is
de deeltijdbaan juist de opening naar
de arbeidsmarkt en is een kleine baan
het hoogst haalbare. Voor anderen
zit productiever werken er echt niet
in. De brede baten van werk wegen
dan zwaarder. Hiermee onderscheiden landen met brede welvaart zich
bij uitstek van landen met ‘reguliere’
welvaart.

Het begint bij medewerkers die
productief kúnnen werken. Het is
verstandig om de organisatie van het
werk onder de loep te nemen. Waar
kan automatisering nuttig zijn? Waar
lekt tijd en motivatie weg? Al deze
elementen kunnen bijdragen aan
sociale innovatie.
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hoe we slimmer in plaats van harder kunnen werken

Een volgend aandachtspunt is de
match tussen medewerker en werk.
Werkgevers zullen op dit punt meer
moeten doen dan tot nu toe het
geval was. Het gaat niet alleen om
ontwikkelbudget reserveren, maar
ook om ontwikkeltijd vrijmaken.
Ook van de werknemer mag op dit
vlak meer worden verwacht: de
vrijblijvendheid moet er vanaf.
Leren is niet’voor erbij’, maar is
een onmisbaar onderdeel van goed
functioneren. Daarop mag een
medewerker dus ook beoordeeld
worden.
Naast leren en ontwikkelen kunnen
HR-afdelingen ook innovatie in
de organisatie stimuleren.
Interventies op het gebied van

arbeidsvoorwaarden kunnen
nuttig zijn, al vormen deze vooral
een sluitstuk van een innovatieve
cultuur. Te denken valt aan het
vastleggen van ontwikkeltijd waarin
medewerkers aan een nieuw idee
mogen werken.

Ga snel naar het recept voor
betere koek op pagina 28.
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Zo gaat u zelf aan de slag

UREN
& TA K E N
SCHAARST
& INSTROOME

RETEB

RETEB

RETEB

Recept voor

Grotere koek
Het verhaal van Andere Koek laat zien dat het optimaler inzetten
van personeel één antwoord is op personeelsschaarste. Dat is echter
niet de enige strategie. Hieronder volgen nog meer ingrediënten voor
werkgevers om de koek te vergroten. Daarmee helpen we niet alleen
organisaties vooruit, maar werken we ook aan structurele oplossingen
voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
Eén recept voor een grotere koek is er niet – elke organisatie is
anders. Maar alle benodigde ingrediënten om de arbeidsmarktkrapte
te bestrijden zijn bekend. Kies, uitgaande van de eigen situatie, de
ingrediënten die u nodig heeft, voeg het juiste snufje ervan toe, lekker
tot een samenhangend deeg kneden voor een gebalanceerde smaak.
Niet te lang laten rijzen, direct bakken!

Maak personeelsschaarste
tot onderwerp van het arbeidsvoorwaardenoverleg en ga
na hoe arbeidsvoorwaarden
instroom en meer uren werken
kunnen bevorderen.
Verbreed de zoektocht naar
talent, bijvoorbeeld door op
basis van skills naar nieuwe
medewerkers te zoeken of
open hiring in te zetten.
Onderzoek bij extra werk of
een vrijgekomen vacature,
of er medewerkers zijn die
meer uren willen werken.
Veel deeltijders zeggen positief
tegenover zo’n verzoek te staan.
Investeer in stage- en traineeprogramma’s. Daarmee speel
je jezelf als werkgever in de
kijker en creëer je aanwas
voor functies waar op de
lange termijn uitbreiding of
vervanging nodig is.
Onderzoek wat medewerkers
belangrijk vinden aan hun
werk en richt het werk en je
vacatures daarop in.
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Besteed in het HR-beleid
aandacht aan de mogelijkheden
die de organisatie biedt tot het
vergroten en (tijdelijk) verkleinen
van de arbeidsduur.
Maak arbeidsduur een standaardonderdeel van het functionerings- en ontwikkelingsgesprek.
Bouw de arbeidsduur liever
tijdelijk af dan permanent, bijvoorbeeld als een medewerker
de arbeidsduur wil aanpassen
vanwege de komst van kinderen.
Geef werknemers de mogelijkheid om uit te rekenen wat
meer uren werk aan financiële
voordelen oplevert.
Ga na of een andere samenstelling van het takenpakket of
bijstelling van de functie kan
bijdragen aan de bereidheid om
meer uren te werken.
Bied standaard een voltijdcontract aan in plaats van een
deeltijdcontract. Nog te vaak is
de deeltijdbaan de standaard,
vooral in sectoren waar vrouwen
de meerderheid vormen.

Zorg dat er voldoende
mogelijkheden zijn voor het
verbeteren van de werk-privébalans, bijvoorbeeld door
afspraken over extra verlof
of sabbaticals te maken.
Breid het ouderschapsverlof
uit, zodat het voor jonge
ouders aantrekkelijker is om
verlof op te nemen in plaats
van minder uren te gaan
werken.
Wees, indien mogelijk, flexibel
met werktijden, en ga na
of medewerkers zelf of in
teamverband hun roosters
kunnen bepalen.
Wees, indien mogelijk, flexibel
met de plek van werk en zorg
voor aantrekkelijk beleid op
het gebied van hybride werken.
Check bij banen die zich niet
goed lenen voor een fulltime
werkweek of een duobaan
mogelijk is.
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Zo gaat u zelf aan de slag
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Recept voor

Behandel leren en
ontwikkelen als volwaardig,
niet-vrijblijvend onderdeel
van het werk en maak het
tot gespreksonderwerp van
de functionerings- en
beoordelingscyclus.

Uit het kleinste idee kunnen de mooiste nieuwe producten, diensten
en werkwijzen ontstaan. Dat bewijst koekfabriek Andere Koek. Talloze
andere bedrijven zetten soortgelijke stappen. Al dat vernuft samen
vormt de motor achter onze kenniseconomie. Werkgevers zullen die
motor moeten blijven aanjagen voor het succes van hun organisaties
en om onze welvaart vast te houden.

Maak concrete afspraken
met medewerkers over hun
ontwikkeling op korte en
langere termijn.

Betere koek
Eén recept voor een betere koek is er niet – elke organisatie is
anders. Maar alle benodigde ingrediënten voor een productievere en
innovatievere organisatie zijn bekend. Kies, uitgaande van de eigen
situatie, de ingrediënten die u nodig heeft, voeg het juiste snufje ervan
toe, lekker tot een samenhangend deeg kneden voor een gebalanceerde
smaak. Niet te lang laten rijzen, direct bakken!

Zorg ervoor dat medewerkers
niet alleen hun vakkennis
up-to-date houden, maar ook
werken aan meer elementaire
zaken als digitale skills. ‘Digitaal fit’ is geen gegeven, zelfs
niet voor jonge generaties.
Zorg dat niet alleen de leermiddelen binnen de organisatie op
orde zijn, maar ook de drie r’en:
ruimte (om te leren), richting
(welke ontwikkeling kansrijk
en nodig is) en ruggensteun
(van leidinggevenden).
Bied van-werk-naar-werktrajecten aan en laat zien welke
loopbaanbaden er binnen de
eigen organisatie zijn én daarbuiten.

Zorg dat er een
strategische personeelsplanning is zodat de organisatie op tijd kan inspelen
op uitstroom, bijvoorbeeld
door een stage- of traineeprogramma in te richten en
doorstroompaden aan te
bieden.
Communiceer over de
veranderingen die binnen
de organisatie en het werk te
verwachten zijn. Wees open
naar medewerkers wiens
functie op termijn verdwijnt
en bied hun tijdig mogelijkheden aan om zich op ander
werk te oriënteren. Of zijn
er mogelijkheden om
medewerkers intern door
te schuiven?
Maak geleidelijk de overstap
van vaste functies naar
bredere rollen.
Geef zelf als HR en directie
een goed voorbeeld als het
om wendbaar en innovatief
gedrag gaat, en maak daarmee
duidelijk dat de drempel naar
productiever werk niet hoog
hoeft te zijn.

Bespreek sociale innovatie
in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg en het
overleg met het medezeggenschapsorgaan.
Stimuleer een innovatieve
cultuur door gewenst gedrag
te belonen en in de spotlight te
zetten en benadruk dat fouten
maken nodig is om verder
te komen (introduceer een
‘faalbokaal’).
Bevraag medewerkers en
lijnmanagers actief op welke
werkprocessen efficiënter en
motiverender kunnen worden
ingericht en welke ideeën er
zijn voor nieuwe producten
en diensten.
Benoem ambassadeurs van
vernieuwing of creëer ruimte
voor medewerkers om binnen
de eigen organisatie een
start-up op te richten.
Draag uit dat innovatie iets
van alle medewerkers is, niet
alleen van bijvoorbeeld een
R&D-afdeling, en benadruk
dat zelfs de kleinste ideeën al
waardevol kunnen zijn.
Bouw in beloningssystemen
prikkels in voor innovatie.
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Ook lekker: het andere koekje!
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