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Veranderingen in seizoen, smaak en opvattingen zorgen ervoor dat de vraag naar 
eten steeds verandert, terwijl eisen aan veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie 
bepalen hoe er geproduceerd kan worden. Dat maakt de voedselverwerkende 
industrie een dynamische industrie. Operationeel verantwoordelijken moeten het 
hoofd koel houden: hoe maak je onderscheid tussen tijdelijke effecten en trends 
waar je als organisatie echt iets mee moet?

De krapte op de arbeidsmarkt is binnen praktisch elke sector een probleem. De voedselverwerkende 
industrie is daar geen uitzondering op. Ondanks de steeds hogere graad van automatisering blijven 
mensen de kern van ieder bedrijf.  Dat betekent dat de impact van personeelsbeheer groot is: goed 
forecasten en strak plannen van de personele bezetting heeft voor veel organisaties topprioriteit.
 
Met het onderzoek ‘Forecasten en plannen van personeel’ in de voedselverwerkende industrie zijn we 
op zoek gegaan naar de uitdagingen, ontwikkelingen en kansen. Wat zien HR managers en Operational 
Managers als belangrijkste ontwikkelingen en grootste uitdagingen bij het forecasten en plannen van hun 
personeel?
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen bedrijven, maar ook verassende verschillen. Waar het ene bedrijf 
de spreadsheet nog niet is ontgroeid, heeft het andere het proces al grotendeels gedigitaliseerd. Welke 
oplossingen zijn er: wat werkt wel en wat werkt niet? Wat kunnen ze van elkaar leren?
 
Dit onderzoek onder tientallen food- en productiebedrijven, leert ons dat er naast flinke uitdagingen ook 
veel (onbenutte) kansen zijn.

Soms in de lijn der verwachting, soms een interessante eye-opener!

Inleiding
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In het eerste kwartaal van 2022 is onderzoek uitgevoerd onder diverse 
productiebedrijven in Nederland. Er zijn vijf diepte-interviews afgenomen  
en de kwantitatieve survey is ingevuld door 39 ondernemingen, waarvan  
meer dan de helft (53%) meer dan 200 FTE op de loonlijst heeft staan. 

Verantwoording Managementsamenvatting

De respondenten van het onderzoek vervullen 
een rol waarbij zij (mede)verantwoordelijk zijn 
voor het plannen van personeel. Ze hebben 
een vakkundige kijk op de huidige uitdagingen 
op dit gebied. Ruim 50% heeft de rol van 
Operational Manager. Daarnaast hebben diverse 
HR-managers, Plant Managers en Directors 
Operations deelgenomen aan het onderzoek. 

Meer dan de helft van de respondenten (52%) 
bevindt zich in de voedselverwerkende industrie, 
de andere respondenten zijn werkzaam bij 
andere type productiebedrijven.

5 diepte-interviews 
39 deelnemers aan  

kwantitatieve survey

52% voedselverwerkende industrie
48% productiebedrijf

54% Operational Manager
28% Plant Manager

18% Director Operations

53% heeft 200 FTE  
of meer in dienst

De arbeidsmarktkrapte speelt ook in de voedselverwerkende industrie een 
cruciale rol. Kenmerkend voor deze industrie is daarnaast de enorm wisselende 
klantvraag. Hoe combineer je de uitdagingen op het gebied van personeel  
met de vraag naar flexibiliteit? Hoe zorg je voor de juiste forecast? En hoe  
plan je zowel de eigen medewerkers als de flexkrachten zo optimaal mogelijk?  

Maar liefst 44 bedrijven hebben aan het onderzoek 
deelgenomen. In de voedsel verwerkende industrie 
zijn flexkrachten eerder regel dan uitzondering. 
Maar de grootste ontwikkelingen liggen toch bij het 
binden (65%) en boeien (54%) van vaste mede-
  werkers. Ook het automatiseren van pro ductie 
processen is heel belangrijk. Deze top 3 laat dui-
de lijk zien dat de arbeidsmarktkrapte zeer actueel 
is. En dat bedrijven graag zelf in de regie zijn.   

Flexibiliteit is belangrijk om de fluctuaties in de 
productie op te vangen. Een van de grootste  
uit dagingen is volgens een ruime meerderheid de 
af han kelijkheid van uitzendbureaus. Het voelt niet 
comfortabel om de inzet van flexkrachten uit te be ste-
den. Wat als zij niet de juiste mensen kunnen leveren? 

Ondanks de grote uitdaging in het vinden en 
binden van medewerkers, krijgen veel oplossingen 
hiervoor intern nog te weinig aandacht. Het bieden 
van groeipaden, de juiste onboarding en het 
creëren van binding met het bedrijf kunnen nog 
(sterk) verbeteren. Bijna 3 op de 10 ziet hier ook 
een rol voor software weggelegd. 

Het opleiden van personeel wordt gezien als een 
van de belangrijke oplossingen om in te spelen op 
de wisselende klantvraag. 

Het opleiden van mensen maakt ze multi-inzetbaar, 
voorkomt fysieke klachten door repetitief werk en 
maakt het werk leuker. Win, win, win dus. 

Naast de afhankelijkheid van uitzendbureaus, zien 
organisaties in de voedselverwerkende industrie 
ook nog grote uitdagingen op het gebied van 
digitalisering en automatiseren. Zo geeft 53% 
van de organisaties aan dat ze nog teveel gebruik 
maken van spreadsheets. 

Ruim 4 op de 10 bedrijven geeft aan niet goed 
in staat te zijn om te anticiperen op de capa ci-
teits vraag. Bij anticiperen is een goede forecast 
belangrijk. En dat is voor 50% van de organisaties 
een uitdaging. Een juiste forecast vraagt om 
betrouwbare data. Naast het inschatten van de 
klantvraag is ook productiviteit van belang. 80% ziet 
de urenregistratie als een belangrijke bron hiervoor. 
Ondanks het belang gaat het registreren van de uren 
bij 1 op de 4 nog niet vlekkeloos. 

Software speelt bij nagenoeg alle uitdagingen 
en kansen een grote rol. Ook het gebruik van 
software zelf kent echter de nodige uitdagingen. 
42% geeft aan dat ze de functionaliteiten van 
de tool niet volledig benutten of dat er te weinig 
collega’s gebruik van maken. Het inrichten van 
een helder proces en een goed adoptieplan zijn 
hier relevant. Voor 34% biedt de tool zelf te weinig 
functionaliteiten. De oplossing ligt hier in een 
nieuwe tool én een adoptieplan. 

De vier wegen naar betere capaciteitsplanning
1. Minder handmatig plannen 
2. Mogelijkheden bestaande software beter benutten
3. Overstappen op een ander pakket 
4. Het maken en uitvoeren van een adoptieplan
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Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen bij het managen van  
personeel in de voedselverwerkende industrie? En wat zijn interne uitdagingen 
die een grote rol spelen? Deze zeer relevante vragen zijn gesteld aan meer  
dan 40 organisaties in deze sector. 

Belangrijkste 
trends

Door een groeiende economie en sterke vergrijzing heeft bijna iedere industrie een uitdaging bij het vinden 
van goede medewerkers. Het gebrek aan medewerkers is een rem op de groei. Dat geldt ook voor de 
voedselverwerkende industrie. 

Zowel het vergroten van het aantal flexkrachten 
als het vinden en binden van vaste medewerkers 
hangen nauw samen met de arbeidsmarktkrapte. 
Naast het toevoegen van die vaste of 
flexkrachten, zien bedrijven ook een oplossing in 
automatiseren. Die trend sluit de top drie af. 

Automatisering heeft niet alleen te maken met 
verdere efficiëntie en productontwikkeling. 
Het wordt ook gezien als een manier om met 
personeelstekort om te gaan. Door meer te 
automatiseren heb je, waarschijnlijk, minder 
mankracht nodig. 

WELKE MAATSCHAPPELIJKE EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN HEBBEN DE 
KOMENDE 2 JAAR DE GROOTSTE IMPACT OP JOUW WERKZAAMHEDEN? Responses
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“Het vinden van  
mensen is echt de 
grootste uitdaging.” 

Arinda van Deugd – Dawn Foods
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Interne 
uitdagingen

Er is een grote vraag naar personeel, zowel vast 
als flexibel. In de voedselverwerkende industrie 
wordt veel gebruik gemaakt van uitzendbureaus, 
met name voor flexibele krachten. De afhankelijk 
van externe partijen, zoals uitzendbureaus, 
zien bedrijven echter als belangrijkste interne 
uitdaging. Het eenvoudig en snel kunnen op- 
en afschalen is belangrijk voor bedrijven in de 
voedselsector, omdat de productie (dagelijks) 
fluctueert. Een flexibele schil is essentieel.  
Maar het voelt spannend om hiervoor afhankelijk 
te zijn van (externe) uitzendbureaus. Kunnen zij 
wel tijdig de juiste mensen leveren? 

De twee andere grote uitdagingen hebben te 
maken met digitalisering en automatisering. Zo 
vindt meer dan de helft van de bedrijven dat ze 
nog teveel handmatig met spreadsheets plannen. 

En dat is niet zonder risico. Veel informatie zit in 
het hoofd van één of enkele collega’s. Je bent 
daardoor enorm afhankelijk van hen. Het is 
daarnaast foutgevoelig en het kost simpelweg 
meer tijd. 

De bedrijven die wel geautomatiseerd plannen, 
zien dat dit niet altijd de oplossing is die ze 
gehoopt hadden. De belangrijkste valkuil is dat de 
input van de planning, de forecast, niet op orde is. 
Het voorspellen van de personeelsbehoefte  
is niet eenvoudig. Dat is niet direct op te lossen 
met een bepaalde tool. De data op basis  
waarvan je de forecast maakt, moet kloppen. 
Het is belangrijk dat ook daar een proces voor 
ingericht wordt.   

We gaan hierna verder in op deze uitdagingen. 

WAT ZIJN BIJ JOUW ORGANISATIE DE BELANGRIJKSTE INTERNE 
UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN DE CAPACITEIT/PERSONELE  
BEZETTING (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)? Responses
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“We willen sterk 
groeien. Goed 
automatiseren 
kan uiteindelijk 
ook helpen bij het 
personeelstekort.” 

Laura Moolenbeek –  
HR Manager Vivera
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De wens van bedrijven in de voedselsector voor meer flexibilteit is een logisch 
gevolg van de fluctuerende productie. Dat is ook de reden dat er relatief veel 
flexkrachten werkzaam zijn bij deze bedrijven. Maar hoe manage je de wens voor 
flexibiliteit in een krappe arbeidsmarkt? 

Flexibiliteit en 
arbeidsmarktkrapte 

Het snel kunnen op- en afschalen is belangrijk. 
De rol van uitzendbureaus is daarbij van groot 
bealng. Bijna alle bedrijven in de foodsector 
maken gebruik van uitzendbureaus voor het 
opvangen van pieken, als wervingskanaal en ook 
als aanvulling op het eigen personeelsbestand. 

Toch maken deze bedrijven zich zorgen over de 
afhankelijkheid van de uitzendbureaus. Wat als 
het uitzendbureau niet kan leveren? 

Ruim 1 op de 3 wil dan ook zelf meer grip op de 
planning van flexkrachten. 

Ook uitzendbureaus ervaren de gevolgen van 
de krapte op de arbeidsmarkt. Ze kunnen niet 
altijd de juiste mensen vinden. Het gebeurt 
daarom steeds vaker dat bedrijven meerdere 
uitzendbureaus moeten inschakelen. Dat vraagt 
om een andere, coördinerende rol van het 
bedrijf en eenduidige communicatie richting 
alle uitzendbureaus. Het is daarbij belangrijk 
dat je helder maakt wat je zoekt en wat de 
competenties moeten zijn van de flexkrachten. 

Een kwart van de bedrijven verwacht in de 
toekomst vaker een beroep te doen op flexibele 
krachten. Zij geven uiteenlopende redenen 
hiervoor. Maar een veel gehoorde reden is dat  
ze verwachten dat de productie gaat groeien.  
En dat kunnen ze, zeker op korte termijn,  
niet invullen met eigen medewerkers. 

Driekwart van de bedrijven wil hun flexibele 
schil echter niet laten groeien. Ook daar 
zijn uiteenlopende redenen voor. Er wordt 
aangegeven dat de productie niet groeit, 
waardoor ze met de huidige bezetting van vaste 
en flexkrachten voldoende kunnen produceren. 
Of men geeft aan sterk in te zetten op 
automatisering, zodat de productie daardoor  
kan groeien. Maar de meerderheid geeft aan  
dat ze liever groeien in vaste krachten dan in 
flexibel personeel. Vaste krachten hebben  
meer binding en blijven daardoor langer 
werkzaam bij het bedrijf. Daarnaast zijn er 
bedrijven waar de processen complex zijn  
of door vergaande automatisering complex  
worden, waardoor voor veel functies vaste  
ingewerkte mensen een noodzaak zijn.

IK WIL GRAAG MEER INZICHT IN DE 
GEWERKTE UREN VAN DE FLEXKRACHTEN

IK WIL GRAAG MEER GRIP HEBBEN OP  
DE PLANNING VAN DE FLEXKRACHTEN

Ja Nee n.v.t. Ja Nee n.v.t.

59%

35%

65%

29%

6%6%

WAT IS DE GEMIDDELDE OMVANG VAN DE FLEXIBELE SCHIL VAN JOUW BEDRIJF?
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Responses
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“Een moeilijkheid is 
dat onze dag nooit 
hetzelfde is. Het 
product is niet uniform 
en derving is ook een 
uitdaging. Forecasten 
is daardoor ingewikkeld 
én belangrijk.”

Johan van Dijk - Westfort
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Opleiden van  
(eigen) personeel
Binnen de food industrie is er veel specialistisch 
werk. De complexe processen zijn van het 
grootste belang. Daarnaast zorgt toenemende 
automatisering ervoor dat er vaker interne 
opleidingstrajecten benodigd zijn. Het werk wordt 
dus complexer en de inwerkperiode langer.  
Het belang van de functie groeit en daarmee 
ook het risico voor het bedrijf op het vertrekken 
van gekwalificeerd personeel. Hoe vang je dat 
op? Daarnaast wisselt de productie en daarmee 

de benodigde personele capaciteit. Wat zien 
bedrijven als oplossingen voor deze strategische 
uitdagingen? 

De klantvraag bepaalt de benodigde productie en 
daarmee de personeelsbehoefte. 66% geeft hoge 
prioriteit aan het opleiden van personeel om een 
antwoord te hebben op de wisselende klantvraag. 
Dat staat daarmee op de eerste plek. Dit mes 
snijdt vervolgens aan twee kanten. 

Het opleiden van personeel maakt namelijk 
multi-inzetbaarheid mogelijk. Multi-inzetbaarheid 
geeft flexibiliteit. Er kan op functieniveau op- en 
afgeschaald worden, vaak zelfs gedurende de 
dag. Het opleiden en de multi-inzetbaarheid 
zorgen daarnaast voor taakroulatie. Taakroulatie 
voorkomt de fysieke klachten die door repetitief 

werk op de loer liggen. Tot slot wordt het werk 
divers en dat kan het leuker maken. Zo kun je 
collega’s binden aan de organisatie. En dat was 
een van belangrijkste interne uitdagingen. Het 
opleiden van personeel heeft dus meerdere 
pluspunten.  

Naast het opleiden van personeel zijn er nog 
andere activiteiten die helpen bij het vinden en 
binden van personeel. Maar ondanks het urgente 
probleem van de personeelskrapte, krijgen veel 
oplossingen nog te weinig aandacht. Zo vindt 

men dat de onboarding, het leren kennen van 
elkaar en de binding met het bedrijf te weinig 
aandacht krijgen. Maar ook groeipaden bieden is 
een belangrijke thema, dat nog extra aandacht 
verdiend.  

WAT KRIJGT BINNEN JOUW ORGANISATIE TE WEINIG AANDACHT? Responses
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WAT HEEFT PRIORITEIT BIJ HET INSPELEN OP DE WISSELENDE 
KLANTBEHOEFTE? (1 = LAGE PRIORITEIT EN 5 = HOGE PRIORITEIT)

1 32 4 5

Flexibiliteit op gebied van productie

Flexibiliteit personeel

Opleiden personeel

Anders indelen van productieprocessen

Vereenvoudiging van maatwerk

13%

8%
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26%

23%
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28%

31%

23%

28%

15%
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15%

13%

38%

33%

21%

21%

26%26%

“De komende jaren is 
het belangrijk dat wij 
meer inzetten op de 
multi inzetbaarheid van 
mensen, taakroulatie, 
learning en development, 
diversity including en 
sustainability. Alles om 
mensen te binden en  
te boeien.“

Jeanine de Haas – Hilton Food Holland
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Welke rol kan software 
hierbij spelen?

Forecasten  
en plannen

Traditioneel gezien wordt software vaak ingezet 
op administratieve en cijfermatige processen. Uit 
dit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid 
de toegevoegde waarde van software met name 
ziet op het gebied van het forecasten van de 
capaciteitsbehoefte. Opvallend is daarnaast dat 
bedrijven kansen zien voor software bij evaluatie 

en voortgang, onderlinge communicatie en 
ontwikkeling van medewerkers. Software kan een 
belangrijke bijdrage leveren bij het verbeteren 
van interne uitdagingen, zoals groeipaden en 
onboarding. Die onderwerpen kregen, zo bleek 
eerder, te weinig aandacht. Software kan hier 
ondersteuning bieden. 

Het plannen en forecasten van personeel in de 
voedselverwerkende industrie is belangrijk én 
ingewikkeld. Forecasten gaat over het voorspellen 
van de klantvraag. Hoeveel is er wanneer nodig? Het 
is niet altijd eenvoudig om dit (ruim) van tevoren in 
te schatten. Toch is die vraag essentieel om te weten 
hoeveel capaciteit je nodig hebt. Goed forecasten is 
eigenlijk een voorwaarde voor een juiste planning.  

Software speelt, niet verrassend, een grote rol bij 
het forecasten en plannen. Eerder zagen we dat 
55% aangeeft dat het gebruik van software het 
voorspellen van de capaciteitsbehoefte in hun 
organisatie heeft verbeterd. 

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN SOFTWARE BIJ HR TAKEN Responses
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De toegevoegde waarde van software voor planning en forecasten wordt dus 
veelal erkend. Het verbaast dan ook niet dat nagenoeg iedereen gebruik maakt 
van workforce management software. Bijna 8 op de 10 zelfs dagelijks. 

Plannen

De planning software wordt gezien als essentieel 
om te zorgen dat de bezetting klopt. Het is 
ook belangrijk dat medewerkers de juiste 
kwalificaties en competenties hebben. Soms 
zijn er competenties wettelijk verplicht, maar 

vaak houden organisaties ook zelf kwalificaties 
bij. Voor ruim 4 op de 10 speelt software ook 
daar een essentiële rol. Software helpt hen 
om te zorgen dat collega’s met de benodigde 
kwalificaties aanwezig zijn. 

Software heeft dus toegevoegde waarde.  
Toch is 4 op de 10 nog niet tevreden met de  
mate waarin de bezetting gepland kan  
worden. Er is hier zeker nog ruimte voor 
verbetering. 

Daarnaast geeft 53% van de bedrijven aan  
dat ze nog te veel handmatig plannen,  
met spread sheets. Hoe komt dat?  
Missen ze functionaliteiten in de software?  
Of is het proces nog niet gestroomlijnd?  

De twee grootste uitdagingen van het huidige 
pakket bij het registreren, plannen en forecasten 
van de personele bezetting liggen niet zo zeer aan 
de tool zelf, maar aan het gebruik.
42% geeft aan dat de huidige mogelijkheden nog 
onvoldoende benut worden. Een andere manier 
van werken en een ander proces zijn hierbij 
belangrijk. Bij een software implementatie is 
de tool vanzelfsprekend belangrijk. Maar alleen 
met een goede tool ben je er niet. Het is ook 
belangrijk dat je een adoptieplan maakt. Welke 

processen moeten anders ingericht worden om 
de tool optimaal te gebruiken? En welke collega’s 
moeten meegenomen worden in die beslissing 
of training? Dat vooraf goed uitdenken, maakt de 
implementatie succesvol. 

Voor 34% van de organisaties ligt het probleem 
elders. Zij hebben software die alleen kan 
registreren en plannen, maar geen mogelijkheden 
heeft om te forecasten. Terwijl het belang van 
forecasten enorm is. 

IK BEN ERG TEVREDEN OVER DE MATE WAARIN 
IK ONZE BEZETTING KAN PLANNEN

Eens Niet eens, niet oneens Oneens Niet van toepassing

0% 40% 80%20% 60% 100% 120%

DE PLANNING SOFTWARE DIE IK GEBRUIK  
IS ESSENTIEEL VOOR MIJN FUNCTIE: Responses
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WAT ZIJN JOUW UITDAGINGEN ALS HET GAAT OM HET HUIDIGE PAKKET VOOR HET 
REGISTREREN, PLANNEN EN FORECASTEN VAN DE PERSONELE BEZETTING 

Prijs / Licentie

We hebben geen software-uitdaging

Het huidige systeem is verouderd

Te weinig inzichten voor de praktijk

Te weinig mensen binnen de organisatie maken er gebruik van

Het systeem werkt niet voor vast- en flexibel personeel tegelijkertijd

De gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over

Onze software kan alleen registreren en plannen, maar niet forecasten

We benutten de huidige mogelijkheden te weinig

0% 25%10% 40%20%5% 35%15% 45%30%
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Forecasten
50% van de bedrijven gaf eerder aan dat ze wel 
geautomatiseerd kunnen plannen, maar de vraag 
onvoldoende kunnen voorspellen. Het is dan ook  
niet vreemd dat 45% aangeeft dat ze nog niet  
goed in staat zin om te anticiperen op 
de capaciteitsvraag door de forecasting 
mogelijkheden. Ruim 3 op de 10 geven daarbij 
aan dat ze niet kunnen forecasten met behulp 
van de huidige software. Op het gebied van 
forecasten is dus nog enorme winst te boeken. 

Goed forecasten vraagt om goede data, vanuit 
verschillende bronnen. Natuurlijk is de klantvraag 
essentieel. Hoeveel heeft de klant op een 
bepaalde dag of in een bepaalde week nodig? 

Daarnaast zijn productiviteitsdata van belang. 
Hoeveel medewerkers heb je per dag of per uur 
nodig voor de gewenste productie? En verschilt 
dat per collega? Die kwalificatie kan ook van 
belang zijn. 

De urenregistratie is voor bijna 8 op de 10 een 
belangrijk bron om de productiviteit te bepalen.  
Maar niet iedereen heeft die data goed op orde.  
Bijna 1 op de 4 geeft aan dat het registeren van 
de uren nog niet vlekkeloos gaat. 

Ook hier is dus nog winst te behalen. Want zonder 
goede data, geen betrouwbare forecast.  
En zonder de juist forecast, plan je niet de juiste 
of niet voldoende personeel in.

WIJ ZIJN IN STAAT OM HEEL GOED  
TE ANTICIPEREN OP DE CAPACITEITS-
VRAAG DOOR ONZE FORECASTING 
MOGELIJKHEDEN:

Responses

Ja Nee Nog niet 
optimaal

Niet van 
toepassing
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HET REGISTREREN VAN GEWERKTE  
UREN GAAT BIJ ONS VLEKKELOOS:

Responses

Eens Niet eens,  
niet oneens

Oneens Niet van 
toepassing
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DE URENREGISTRATIE IS EEN  
BELANGRIJKE BRON VOOR INFORMATIE 
VOOR MIJN FUNCTIE VANWEGE:

Responses

Productivi- 
teitsdata

Inzicht bij 
productie 

issues

Is geen 
belangrijke 

bron

Anders 
namelijk...
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