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Schaarse toptalenten
Unilever speurt zowel in Nederland als 
Europees en wereldwijd naar schaarse 
toptalenten. De Nederlands-Britse 
onderneming streeft naar een divers 
personeelsbestand. De diversiteit aan 
producten is groot, dus het personeels-
bestand moet een afspiegeling zijn van 
deze producten. “Op deze manier kun-
nen we ook de beste producten ontwik-
kelen en verkopen”, zegt Zuidema. Een 
van haar taken is om ervoor te zorgen 
dat de moeizaam gevonden werknemers 
niet binnen afzienbare tijd overlopen 
naar de concurrent. “Het is de uitdaging 
om de juiste persoon op de juiste plek 
te zetten en om ontwikkelingskansen 
te bieden”, zegt Zuidema. Werknemers 
moeten daadwerkelijk ruimte krijgen 
om te groeien in hun functie en eigen 
ideeën tot uitvoering te brengen, stelt ze. 

“Hoe beter mensen zich voelen, des te 
beter gaat het met het bedrijf.” Zuidema 
stelt persoonlijke ontwikkelingsplan-
nen (pop’s), die op een gestructureerde 
manier de loopbaan inzichtelijk maken. 
Zuidema heeft geen direct contact met 
werknemers; dat is de taak van de lijnma-
nagers. Zij geven ook aan op welke ter-
reinen ze nog expertise missen. 
“Het binden van personeel is belangrijk. 
Dit kan door hen uit te dagen zich te 
blijven ontwikkelen. Unilever geeft werk-
nemers bijvoorbeeld veel vrijheid om 
naar eigen inzicht te handelen”, zegt Zui-
dema. Talent is belangrijk, maar werkple-
zier is minstens even belangrijk, zo niet 
belangrijker”, vindt ze. “Want het beste 
contract is een psychologisch contract.”

Technologen, marketeers, salesma-
nagers: ieder jaar staan er bij Unilever 
ruim 500 functies open. Het wordt voor 
de multinational steeds lastiger om 
voldoende talent te strikken. “Zeker 
voor R&D-functies geldt dat het soms 
maanden duurt voor we een goede kan-
didaat vinden”, zegt Marieke Zuidema, 
talentmanager van Unilever. Het bedrijf 
hanteert een uniforme strategie om het 
schaarse talent binnenboord te houden. 
Zuidema brengt in kaart hoeveel experti-
se binnen Unilever beschikbaar is en wat 
er in de verre en nabije toekomst nodig 
is. “Het is belangrijk te weten welke com-
petenties nodig zijn, zodat Unilever nu en 
in de toekomst kan blijven groeien.” Om 
de kennis van de werknemers op peil te 
houden organiseert Zuidema ook regel-
matig workshops over nieuwe competen-
ties en zijn er trainingen. 
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Marieke Zuidema: ‘De juiste persoon op de 
juiste plek’.

Het vinden, ontwikkelen en bijhouden van talent worden de nieuwe kerntaken 
van human-resources(HR)management in de toekomst, zo blijkt uit een studie van 
het Adecco Institute bij 5.000 HR-managers. Het ‘kortzichtig’ invullen van vaca-
tures maakt plaats voor het beoordelen en plannen van personeelsbehoeften op 
lange termijn. Deze verandering in HR-management is noodzakelijk voor bedrij-
ven die willen meespelen op de wereldmarkt. De nieuwe rol van human resources 
komt door drie samenvallende trends: demografische ontwikkelingen (ouderen 
gaan met pensioen en er is weinig vervanging door jongeren), globalisering en 
gebrek aan geschoolde werknemers. Hierdoor ontstaat een schreeuwend tekort 
aan geschoolde werknemers terwijl de vraag stijgt en het aanbod daalt. Dit zorgt 
voor een hevige concurrentiestrijd in de ‘war for talent’. De studie van het Adecco 
Institute laat zien dat slechts 1,1% van de HR-managers gemiddeld een jaar voor-
uit plant. Het onderzoek toont verder aan dat bedrijven niet goed zijn voorbereid 
op het verlies van kennis door massale pensionering in de komende jaren van de 
babyboomgeneratie. Ongeveer 29% van de Europese bedrijven heeft in kaart 
gebracht welke medewerkers belangrijke kennis bezitten. 35% van de onder-
vraagde HR-managers geeft aan dat er een tekort is aan technische kennis.
 www.adeccoinstitute.com

Andere rol van human resources in ‘war for talent’

Unilever bindt personeel 
door ontwikkelingskansen
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het bieden van 

een goed salaris en een lease-auto niet voldoende om 

personeel te binden. Unilever realiseert zich dat en zet in 

op ontwikkelingsmogelijkheden en werkplezier. “Hoe beter 

mensen zich voelen, des te beter gaat het met het bedrijf.”
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Thema: Werken aan food
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