
Leiding geven terwijl bedrijven 
hun mensen zien vertrekken

Tussen april en juni 2021 hebben in totaal 11,5 miljoen 
werknemers in de VS hun baan opgezegd en uit  recent 
Microsoft onderzoek blijkt dat 41% van de werknemers 
overweegt hun huidige werkgever te verlaten. Andere 
studies wijzen uit dat minstens de helft van de 
beroepsbevolking actief op zoek is naar nieuwe kansen. 
Deze cijfers zouden elke leider moeten alarmeren, want 
verloop is kostbaar en schaadt de productiviteit en het 
moreel. Het probleem van personeelsverloop is niet nieuw. 
Dit extreme verloop is echter een ander fenomeen en vereist 
een nieuwe aanpak voor het werven, behouden en managen 
van talent op de werkvloer.

 

Toen de bezorgdheid over de pandemie zich over de hele 
wereld verspreidde, konden veel organisaties 
over-schakelen op afstandswerken zodat hun werknemers 
veilig waren. Hoewel veel van de discussie over het Grote 
Ontslag zich richt op de vraag of we werken op afstand al 
dan niet moeten toestaan, is het verlangen naar flexibiliteit 
op de werkplek slechts één van de redenen waarom 
werknemers vertrekken. Mensen verlaten banen in alle 
bedrijfstakken en op alle functieniveaus en in veel van deze 
functies kon nooit op afstand worden gewerkt, zoals in de 
horeca en de levensmiddelenindustrie. Er zijn ook andere 
factoren die bijdragen aan de wens om een carrièreswitch te 
maken.

• Burnout – Niet verrassend is burnout een voorname 
reden om ander werk te zoeken. 

Volgens Asana's Anatomy of Work Index, in 2020, ervoer 71% 
van de werknemers tenminste een keer  burnoutgevoelens. 
Dat is niet verwonderlijk, aangezien 87% aangeeft elke dag 
later te werken, en 62% aangeeft overspoeld te worden door 
werkverantwoordelijkheden. Voor thuiswerkers zijn de 
grenzen tussen werk en privé vervaagd, waardoor het 
moeilijker is om op enig moment het gevoel te hebben dat ze 
niet aan het werk zijn. Voor mensen die persoonlijk werken, 
hebben stressfactoren zoals onderbezetting, zorgen over 
gezondheid en veiligheid, en het vinden van kinderopvang of 
ouderenzorg de kans op een burn-out vergroot. 

Het gaat niet alleen om afstandswerken

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://asana.com/resources/anatomy-of-work


• Ontevredenheid – Werkonvrede is altijd reden geweest 
om een baan op te zeggen. Ontevredenheid kan worden 
veroorzaakt door een giftige sfeer, slecht management of 
gewoon omdat de functie niet bij de werknemer past. In 
juli meldde Fortune dat meer dan de helft van de 
horecawerknemers onder geen beding zou terugkeren 
naar hun oude baan en dat meer dan een derde nooit 
meer in dezelfde  sector wil werken. Uit een 
Jobslist-enquête onder 13.000 werkzoekenden blijkt dat 
voormalige horecawerknemers op zoek zijn naar een 
hoger salaris, betere arbeidsvoorwaarden en naar minder 
fysiek belastend werk. Onvrede kan ook komen door 
slecht omgaan met de terugkeer naar kantoor. Een strikt 
beleid ten aanzien van terugkeer naar kantoor met weinig 
flexibiliteit kan frustratie en teleurstelling veroorzaken bij 
werknemers die hebben bewezen dat ze op afstand 
productief kunnen zijn. Evenzo kunnen organisaties die er 
niet in slagen werknemers op afstand bij het team te 
betrekken, werknemers zien vertrekken omdat ze een 
meer persoonlijke band met collega’s willen. Een 
ondermaatse inzet voor diversiteit, gelijkheid en inclusie 
kan ook leiden tot ontevredenheid op de werkvloer, 
waardoor toptalent op zoek gaat naar nieuwe kansen. 

• Shokkend verloop – Onderzoek toont aan dat 
gebeurtenissen of schokken vaker de oorzaak zijn van 
vrijwillige werkloosheid dan burn-out of ontevredenheid 
over het werk. Deze schokken kunnen positief of negatief 
zijn. Positieve veranderingen in het leven, zoals 
afstuderen of een onverwacht aanbod voor een 
droombaan kunnen werknemers ertoe brengen ontslag 
te nemen, zelfs als ze eerder tevreden waren met hun 
huidige functie. Negatieve schokken, zoals gepasseerd 
worden voor een promotie, mantelzorg op je moeten 
nemen of geconfronteerd worden met een 
bedrijfs-schandaal, kunnen er ook voor zorgen dat 
werknemers ontslag nemen. Sommige schokken heeft 
een werkgever zelf in de hand, maar veel zijn gewoon 
levensgebeurtenissen die niemand kan voorkomen. Een 
wereldwijde pandemie is per definitie een schok voor het 
systeem en zij heeft het leven van de meeste mensen 
drastisch veranderd. De aanhoudende onzekerheid van 
een wereldwijde crisis heeft mensen ertoe aangezet hun 
prioriteiten op vele niveaus te heroverwegen, waaronder 
hun loopbaan. 

https://www.researchgate.net/publication/227644129_Shocks_as_causes_of_turnover_What_they_are_and_how_organizations_can_manage_them


Nu organisaties zich richten op wederopbouw in de context 
van het Grote Ontslag, zullen leiders die een strategische 
benadering kiezen voor het werven en behouden van 
toptalent het best gepositioneerd zijn voor succes in de 
toekomst. Het is belangrijk om niet alleen de factoren te 
begrijpen die bijdragen aan het verloop van werknemers, 
maar ook om actie te ondernemen om ze te overwinnen. Het 
is tijd om de rol van leiderschap te heroverwegen, te 
herdefiniëren hoe werk wordt gedaan en meer aandacht te 
besteden aan het omscholen en ontwikkelen van 
werknemers.
• Kritieke Rollen Bepalen - Organisaties die met een hoog 

verloop te maken hebben, hebben de perfecte positie om 
de functierollen en vaardigheden die nodig zijn voor 
succes en hun veronderstellingen over wat nodig is om 
productief te werken opnieuw te evalueren. Uit 
onderzoek van Bain & Company blijkt dat minder dan 5% 
van de functies in een organisatie goed is voor meer dan 
95% van het vermogen om de strategie uit te voeren en 
resultaten te boeken. Alvorens nieuw talent aan te 
werven, moeten leiders evalueren welke vaardigheden 
missiekritisch zijn en zorgvuldig het succes van elke 
functie definiëren. Maak stevige functieomschrijvingen 
voor nieuwe functies waarin de dagelijkse 
verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de 
eigenschappen, gedragingen en speciale vaardigheden 
die in elke rol nodig zijn. Het opstellen van gedetailleerde 
en specifieke definities biedt een duidelijke maatstaf voor 
rekrutering, zowel intern als extern.

• Onderzoek wat Toptalent echt wil –  Sinds de 
begindagen van de tech-boom hebben bedrijven zich 
gericht op leuke extraatjes op de werkplek, zoals 
gastronomische maaltijden en snacks, 

pingpongtafels, toegang tot yoga tijdens de lunch en 
wekelijkse happy hours om toptalent aan te trekken en een 
werkcultuur op te bouwen. Hoewel opzichtige extraatjes 
aanvankelijk aantrekkelijk kunnen zijn voor sollicitanten, 
verdwijnt dat effect uiteindelijk en komt één ding aan het 
licht: dat ze zijn ingevoerd om werknemers meer tijd op het 
werk te laten doorbrengen. Na een jaar of langer op 
afstand te hebben gewerkt, zeggen werknemers nu meer 
waarde te hechten aan flexibiliteit en autonomie dan aan 
goed ontworpen kantoren en gratis snacks. Uit een 
enquête van 2018 onder Gen Z-werknemers bleek dat 
extraatjes die hen financieel bijstaan het meest gewenst 
zijn. Gen Z zal een aanzienlijke studieschuld hebben die 
tweederde van hen nooit volledig zal kunnen afbetalen. 
Hen helpen met uitgaven door concurrerende lonen, gratis 
lunches, betaalbare gezondheidszorg en aanzienlijke 
pensioenvoordelen aan te bieden, zal meer voor hen 
betekenen dan een uitbundig kerstfeest of een kantoor met 
uitzicht. Pat Wadors, voormalig Chief Talent Officer van 
ServiceNow, en Alan Marks, Chief Marketing and 
Communications Officer van het bedrijf, werkten samen om 
het bedrijf extern en intern te rebranden. 

Wat Leiders Kunnen Doen



In hun werk met werknemers en potentiële aanwervingen 
ontdekten ze dat de werknemers van vandaag, naast een 
eerlijke vergoeding, een diepe band willen met hun 
werkgever en het doel ervan. Door werknemers op alle 
niveaus te helpen begrijpen hoe hun rol van invloed is op het 
algehele succes van de organisatie, kunnen zij zich 
gewaardeerd voelen voor hun bijdrage. Daarnaast kunnen 
organisaties hun bedrijfsmissie koppelen aan een groter 
maatschappelijk doel dat zowel millennials als Gen 
Z-werknemers zal aantrekken. Warby Parker bijvoorbeeld, 
een bedrijf dat brillen verkoopt, heeft het tot zijn missie 
gemaakt om "designerbrillen aan te bieden tegen een 
revolutionaire prijs en tegelijkertijd de weg te wijzen voor 
sociaal bewuste bedrijven". Inspanningen op het gebied van 
diversiteit, gelijkheid en inclusie moeten ook een prioriteit zijn, 
en niet alleen iets waar over wordt gepraat. Leiders die met 
succes een cultuur van inclusie en saamhorigheid creëren, 
zullen uitstekende werknemers aantrekken en behouden. 

Kijk met een frisse blik naar Return-to-Work Programs - Om 
goede kandidaten te vinden, moeten organisaties hun 
wervingspool opnieuw evalueren en overwegen 
programma's op te zetten om werknemers aan te trekken die 
tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om kinderen op te 
voeden, voor ouderen te zorgen of de carrière van een 
echtgenoot te ondersteunen. Het National Women's Law 
Center geeft aan dat 17,79 miljoen vrouwen en 1,75 miljoen 
mannen sinds februari 2020 de beroepsbevolking volledig 
hebben verlaten, velen om voor het gezin te zorgen terwijl 
scholen en andere ondersteunende systemen niet 
beschikbaar waren. Deze gaten in de werkgelegenheid 
moeten niet als negatief worden gezien, maar eerder als een 
normaal onderdeel van het leven. 

In juni 2021 kondigde Amazon aan dat het zijn terugkeer 
naar werk-initiatief uitbreidde door 1.000 terugkerende 
professionals aan te nemen. In dit programma krijgen 
deelnemers coaching en mentoring als onderdeel van 
een betaald programma van 16 weken met de 
mogelijkheid om na afloop permanent te worden 
aangenomen. Hoewel de meeste organisaties misschien 
niet in staat zijn een programma op zo'n grote schaal aan 
te bieden, zou een soortgelijke aanpak de sleutel 
kunnen zijn tot het vervullen van open posities met 
ervaren werknemers.



Organisaties die het Grote Ontslag meemaken, moeten eerst 
nadenken en rekening houden met de informatie uit 
exitgesprekken en de huidige werknemers controleren op 
betrokkenheid en werktevredenheid. Gebruik vervolgens 
deze lessen om hun benadering van werving en behoud van 
personeel te herzien. Een verlangen naar respect en 
menselijke verbondenheid ligt aan de basis van de meeste 
voorkombare ontslagnemingen. De slimste leiders van 
vandaag nemen de tijd om hun medewerkers te vragen wat 
er wel en niet goed gaat terwijl ze door de veranderingen van 
de laatste jaren navigeren. 

Vooruitkijkend

Geef voorrang aan managementontwikkeling en omscholing 
van werknemers - Volgens Bain & Company kan meer dan 
60% van de toekomstige functies van een bedrijf worden 
ingevuld door huidige werknemers - maar alleen als er 
adequate programma's worden opgezet om hun 
vaardigheden te ontwikkelen. Een bestaande werknemer 
bijscholen is minder duur dan hem verliezen en een nieuwe 
medewerker aannemen.

De volgende generatie werknemers voorbereiden om de 
managers en leiders van morgen te zijn, is van vitaal belang 
voor het voortbestaan van elke onderneming. In tijden van 
economische onzekerheid kan het verleidelijk zijn om te 
snoeien in opleidingsbudgetten, maar dat is een zeer 
kortzichtige visie. Uit een rapport van LinkedIn Workforce 
Learning blijkt zelfs dat 93% van de werknemers langer bij 
een bedrijf zou blijven als het zou investeren in de 
ontwikkeling van hun carrière. Zeer weinig managers zijn 
daadwerkelijk opgeleid om goede leiders te zijn. Met de 
huidige nadruk op technische vaardigheden, missen veel 
managers de zachte vaardigheden die nodig zijn om de 
betrokkenheid van werknemers te verbeteren, effectief te 
communiceren en de productiviteit te verhogen. 



Weinig werknemers verwachtten dat hun leiders alle 
antwoorden zouden hebben bij het begin van een 
wereldwijde pandemie. Zij willen en hebben echter leiders 
nodig die de tijd nemen om eerlijk te communiceren en 
werknemers te betrekken bij het vinden van oplossingen. Het 
Grote Ontslag is niet alleen een verstoring. Het is een kans. 
De markt wordt overspoeld met werkzoekenden die op zoek 
zijn naar iets beters, naar werk dat zin en verbinding kan 
bieden. Nu is de kans voor leiders om te veranderen hoe ze 
denken over het werven en behouden van werknemers om 
organisatiedoelen te bereiken en een mooie toekomst voor 
zichzelf en hun teams te creëren.
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