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lager is, waarop kan dan worden
bezuinigd? Welke programma's
kunnen of moeten worden gehand-

haafd en welke worden gekort-
wiekt? Als er dan inderdaad een

recessie komt, kan het plan uit de

kast worden gehaald en worden
geïmplementeerd.

Bed rijf splan
E
Een recessie kan een goed mo-
ment zijn om het potentieel van
het personeel te onderzoeken. Het
kan de mogelijkheid bieden om te
kijken wie er in de wacht staat, om
kracht op te bouwen. Eventueel is

een beroep mogelijk op gepensio-

neerde medewerkers met speciale

expertise. Die bieden vaak als ZZP-

ers (Zelfstandigen Zonder Perso-

neel) hun diensten aan om wat bij
te verdienen en bezig te blijven. De

communicatie tussen managers en
personeel wordt doorgaans minder
als het zakelijk gezien tegenzit.
ÁLs een recessie dreigt, moeten het
topmanagement en het personeels-

management meteen de Top 5 van
het personeel bijeenroepen om te
vertellen wat het bedrijfsplan is.

O Vereniging FME-CWM voorzitler lan
Kamminga

Aan werving en selectie zullen de

meeste bedrijven niet doen tijdens
een recessie, maar het is wel het
moment om de spreekwoordelijke
krenten uit de pap te halen tegen
een relatief lage prijs. Als de eco-

nomie na een paar jaar weer aan-

trekt, beschikt het bedrijf dan over
beter gekwaliflceerd personeel

tegen relatief lagere arbeidskosten.
Er zijn genoeg voorbeelden van be-

drijven die deze aanpak succesvol

hanteerden.

B izar
r
Hoe is het in Neder.land gesteld

met het personeelsbeleid tijdens
deze recessie of kredietcrisis? Bon-

den, werkgevers en kabinet buigen
zich zorgelijk over de gevolgen

voor de arbeidsmarkt van de kre-
dietcrisis en de mogelijk volgende
rece s sie. Y o otzitter J an Kamminga

van de brancheorganisatie van
de metaal en elektronindustrie
FME-CWM noemt de situatie op de

Nederlandse arbeidsmarkt'bizar' .
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"Aan de ene kant zitten we met een

structureel blakende economie,

maar de tijdelijke, conjuncturele
dip die we nu meemaken, maakt
het een aantal bedrijfstald<en erg
moeilijk, " zegt Kamminga. "Met

het overgrote deel van de onder-
nemingen gaat het nog steeds erg
goed," zegt hij. "Nog steeds zijn we
hard op zoek naar werknemers. De

komende jaren lopen de tekorten
door onder andere de vergrijzing
op tot tienduizenden werknemers."
Tegelijkertijd maakt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) be-

kend dat het aantal vacatures eind
september was opgelopen tot ruim
250.000. Dat is één vacature op

dertig banen. Op het eerste gezicht
lijkt dat voldoende om een groot
aantal ontslagen op te vangen.

Vraaguitval
ffiffi
Wekenlang is er gepleit voor maat-
regelen die het bedrijven mogelijk
maken flexibel in te spelen op

de zeer snel wijzigende omstan-
digheden. Dan bliikt dat in Den

Haag toch niet echt goed begre-

pen wordt wat er moet gebeuren.

FME pleitte als de eerste voor een

soepele regeling om medewerkers
tijdelijk korter te laten werken als

de omstandigheden dat vereisen.
Na lang heen en weer gepraat en

met steun van het \T{O-NCW is

het uiteindelijk gelukt het kabinet
ervan te overtuigen dat een soepele

regeling voor werktijdverkorting
zou voorkómen dat er nu al dieper
ingrijpende maatregelen moeten
worden genomen, dat bedrijven
werknemers zouden moeten ont-
slaan. De snelheid waarmee de

economische crisis zich heeft ont-
wikkeld, waagt noodmaatregelen
die niet nodig zouden zijn geweest

als er sprake was geweest van een

langzame teruggang in de econo-

mische groei. Er kwam dus een

regeling voor werktij dverkorting.
Minister Donner stelde als voor-
waarde dat er sprake moet zijn van
minstens 30 procent vermindering
van omzet in oktober en november.
Dat was bij slechts een zeer ldein
aantal ondernemingen het geval.

Wat oktober en november wel heb-

ben laten zien, is een aanzienlijke
vermindering van de orderintake,
waaguitval dus. Aflrankelijkvan de

industriesector is het daadwerke-
lijke effect van die vraaguitval op

de omzet pas na weken of maan-
den zichtbaar. Maar doordat de

orderportefeuille leegloopt, is de

hoeveelheid werk fors verminderd.

O Bouw ligt plat

Pos itief
w
Geluld<ig is er ook positief nieuws
te melden. Jarenlang heeft FME

ervoor gepleit dat het middelbaar
beroepsonderwij s (MBO) zich niet
alleen zou bezighouden met het
opleiden van de schoolgaande
jeugd, maar ook de markt zou
aanboren van opleidingen voor
het bestaande personeel. Doordat
in de regeling voor de werklijd-
verkorting nu is opgenomen dat
er in een periode van gedeeltelijke
werldoosheid aandacht moet wor-
den besteed aan opleiding, komt er
nu schot in de zaak. "We hebben

met de MBO-Raad afgesproken dat
we ons gezamenlijk gaan inzetten
voor snelle bij- en omscholing van
werknemers," aldus Kamminga. Er
moeten snel op regionaal niveau
afspraken worden gemaakt tussen
bedrijven en ROC's zodat die on-
derwij sinstellingen waaggestuurde
opleidingen kunnen verzorgen
voor de medewerkers van onze lid-
bedrijven. Opnieuw is er veel werk
aan de winkel.
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O Hybride auto wint het van SUV

O Aasgieren in dalende markt
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