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Beslissende personen 
voor wat betreft HR in 

organisatie zijn 
ondervraagd



Ondervraagde HR 
specialisten zijn vaak 

niet de enige die actief 
is in de organisatie op 

het vlak van HR



Er wordt relatief vaak 
ondersteuning 

ingehuurd voor HR



Focus op werven en behouden medewerkers



Inclusiviteit bij 1 op de 5 hoogste prioriteit in HR



Werving en behoud 
medewerkers is een 

commerciële activiteit



Kun je kort beschrijven wat je organisatie concreet doet om zich 
te verkopen aan haar medewerkers?

• Belangrijk als organisatie om vanuit kernwaarden (missie, visie en doelstellingen) te werken en dat duidelijk uit te dragen aan zowel klanten als 
collega's. Heel waardevol als de collega's die voor je werken zich hiermee kunnen identificeren. Ergens aan werken waar je achter staat en in 
gelooft is (voor de meeste mensen) een belangrijke drijfveer.

• Bezig met onze Employer's Value proposition.

• Dit zijn we aan het onderzoeken. Boeien en binden van medewerkers.
• Een 'merk' is wellicht wat te kort door de bocht. Ik ben het met de gedachtengang echter wel eens. Een 'merk' staat voor iets, een bepaalde visie, 

gevoel, waarden. Daar staat een werkgever ook voor. Je dient dit niet zozeer te verkopen aan je werknemers, maar dit dient wel onderdeel van de 
cultuur van de organisatie te worden.

• #### heeft het welbevinden van de medewerkers hoog in het vaandel. Er zijn op veel vlakken waar actief aan wordt gewerkt. Betrokkenheid door 
activiteiten. Udemy en trainingen voor ontwikkelingen. Leiderschapstrainingen voor managers. Sportevenementen voor medewerkers. 
Kwartaalbijeenkomsten om iedereen te informeren. Personeelsfeesten.

• Goede voorwaarden en vrijheid voor de werknemer
• Ik ben van mening dat wij voorheen de organisatie ook moesten verkopen, niet alleen de medewerker maar ook naar de kandidaat moet dat. Nu 

de markt op zijn kop staat is dit nog belangrijker geworden. De concurrentie is groot en medewerkers kunnen op dit moment overal terecht en er 
wordt hem bergen met geld en andere mooie voorwaarden beloofd.

• Jaarcontracten met vooraf gestelde doelen en beloningen.
• Nadenken over employerbranding. Goed kijken hoe we ons zelf in de markt zetten als werkgever, proberen continu zichtbaar te zijn. Maar ook 

kijken naar het MTO en zorgen dat collega's in ons als werkgever geloven
• Nog veel te weinig, dit is wat doorleefd moet worden vanuit zeker MT en leidinggevenden ondersteund door marketing.
• Opvallen en onderscheidend zijn door bijvoorbeeld naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (toekomstige)medewerkers extra's aanbieden met als 

doel meer waardering en betrokkenheid
• Organisatie bestaat nog te kort en heeft nog teveel te maken met groeistuipen om hier concreet iets over te zeggen.
• Veel interne kennisdeling en participatie. Waar zijn we mee bezig, welke successen hebben we behaald, waarom zijn onze klanten blij, welke 

nieuwe plannen en projecten staan er op de planning. Interne marketing is net zo belangrijk als marketing naar buiten.



Cultuur en behoud 
medewerkers – een 

sterk verband



Kun je kort beschrijven hoe je organisatie 
invulling aan deze cultuur geeft?

• Cultuur is essentieel
• Cultuur is iets wat in de loop der jaren ontstaat. Het duurt dan ook jaren om dit te veranderen. Dit moet uitgedragen worden door de hele 

organisatie heen.
• Door te streven naar een 'wij-gevoel' waarin we het beste uit elkaar halen en werken als een team.  Daarnaast te zorgen voor een veilige 

werkomgeving  waarin mensen open en eerlijk kunnen zijn en zich kwetsbaar kunnen opstellen.
• Door veel activiteiten waarin gesproken wordt over wat we kunnen doen om medewerkers een goed gevoel te geven over het bedrijf en de manier 

waarop we met elkaar omgaan, de invloed die ze hebben.
• Een open en vrije cultuur.
• Goede voorwaarden zijn belangrijk, maar een omgeving waar de medewerker zich veilig voelt en plezier heeft, maakt of de medewerker bij de 

organisatie blijft of niet.
• In onze organisatiedoelstellingen neemt sociale interactie & cultuur een prominente plaats in. Deze doelstelling behalen is net zo belangrijk als een 

doelstelling over bijvoorbeeld financiële prestaties.
• Lastig om kort en bondig op te schrijven, want een bedrijfscultuur bestaat uit vele facetten en een aantal daarvan zijn ook niet 1 op 1 te 

omschrijven omdat het vaak om iets ongrijpbaars gaat als 'een gevoel' (niet altijd direct onder woorden te brengen). Binnen onze organisatie wordt 
in ieder geval veel tijd en energie gestoken in: Bila's tussen managers en medewerkers, uitgebreide ontwikkelmogelijkheden, fijne secundaire 
arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit qua indelen tijd & rooster, organisatie van personeelsevents / uitjes / activiteiten onder of buiten werktijd, 
attenties bij wel & wee en/of rondom feestdagen,  MTO (Friday Pulse) etc.

• Organisatie bestaat nog te kort en heeft nog teveel te maken met groeistuipen om hier concreet iets over te zeggen.
• Proberen om op diverse momenten bij elkaar te komen, evenementen organiseren.
• veel verschillende manieren.
• We hebben een cultuurteam dat diverse activiteiten verzorgt t.a.v. behoud van cultuur.
• We voelen ons als een familie en proberen zo ook met elkaar om te gaan. Korte lijnen, deuren staan overal open.
• Wij zijn met een marketingbureau aan het kijken naar onze missie, visie, logo, waarden etc. Hier willen we de organisatie echter bij betrekken, dat 

vinden we juist belangrijk. Niet top-down, maar samen, het liefst juist bottom-up. We starten met een DISC binnen ons managementteam en 
vervolgens de overige teams zelf. Deze waarden/drivers gaan wij verwerken in onze waarden van de organisatie. Hier gaan we onze 
beoordelingssystematiek aan koppelen bijv, om dit echt gedragen te krijgen.



De COVID-19 maatregelen 
zorgen voor veel verandering 
in hoe en waar medewerkers 

hun werk uitvoeren. 

Welk deel van jullie 
medewerkers werkt 
momenteel vanuit 

huis?

Gemiddeld:
69%



Covid zorgde niet voor 
ingrijpende 

veranderingen qua 
personeelsbestand



Geen grote 
veranderingen



Gesignaleerde 
problemen door 

Covid-19 maatregelen

• (tijdelijke) bezettingsproblemen - zorgt voor werkdruk - minder kennisdeling
• Enkele sombere mensen die thuiswerken afschuwelijk vonden. Hen dus naar kantoor 

gehaald.De managers moesten ook leren omgaan met de situatie., hebben we actief op 
ingespeeld.

• Hoger ziekteverzuim
• problemen is een groot woord, maar het heeft wel degelijk een negatieve invloed gehad 

op de onderlinge werksfeer, samenwerking en groepsgevoel binnen Teams en de 
organisatie.

• sociale cohesie
• Ziekte (bezetting), andere manier van plannen.

Genoemde problemen



Waar zou deze werkgroep qua onderwerpen aandacht aan 
moeten gaan besteden. Wat verwacht je van de werkgroep?

Aantal richtlijnen die inzetbaar zijn voor ons 
bedrijf
Adviezen over actuele thema's. Hoe kun je 
dit als werkgever het beste toepassen in 
jouw organisatie, waar moet je aan denken 
als je kijkt naar wet- en regelgeving etc.: 
hybride werken
Duurzame inzetbaarheid medewerkers  -
hoe houd je je personeel gezond en 
gemotiveerd?
Helaas hoort het erbij, maar de wet- en 
regelgeving
Hoe onderscheid jouw organisatie zich op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden? 
(innovatie)
Retention, hoe behouden we 
medewerkers?
Salaris benchmark
Salaris benchmarking
Werving & selectie in een krappe 
arbeidsmarkt (wat zouden we gezamenlijk 
kunnen doen, bijv. freelance netwerk 
oprichten binnen DCC met voordelen als 
professionals binnen de groep blijven 
werken? Of vergelijkbaar met CITA ook 
andere vormen van traineeships opzetten 
voor werving op Hogescholen).
Werving en selectie

Aantrekken en behoud werknemers
Adviezen over actuele thema's. Hoe kun je 
dit als werkgever het beste toepassen in 
jouw organisatie, waar moet je aan denken 
als je kijkt naar wet- en regelgeving etc.: 
ongewenst gedrag
arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden: fiscaal aantrekkelijk 
aanbod
Employer branding
Maatwerk voor onze branche op een aantal 
HR-gerelateerde vraagstukken.
Nieuwe wet- en regelgeving
Recruitment new hires
Retentie
Salarisbenchmark voor onze branche ook 
qua arbeidsvoorwaarden (bijv. meer 
afstemmen op levensfase van collega's?)
Welke trends en ontwikkelingen zijn er in 
jouw organisatie bekend?

Benchmark salarissen
Boeien, binden, behouden
ervaringen uitwisselen en handvatten 
aangereikt krijgen om uitdagingen aan te 
pakken
Salarissen, vergoedingen en leaseauto's
Toekomstbestendig functiehuis. Welke 
tooling \/ systemen worden gebruikt? Evt. 
interessant om daar gezamenlijk iets voor in 
te kopen \/ op te stellen? Ook om mobiliteit 
tussen BV's gemakkelijker te maken.
Welke cultuur is er binnen jouw 
organisatie? Hoe zorgen jullie dat deze in 
het DNA van de medewerkers zit?

Nieuwe collega's werven is één, maar hoe 
houd jij de achterdeur dicht?
Thuiswerken en communicatie

Leiderschap ontwikkeling

Eerst genoemd Tweede genoemd Derde genoemd Vierde genoemd

Vijfde genoemd



Meer dan tweederde wil deelnemen aan de werkgroep voor HR


