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Dag lezer, 

In deze bundel vindt u de artikels die de studenten HRM (Sociaal Werk – Personeelswerk) 

schreven als onderdeel van hun bachelorproject, waarmee ze hun studie afsloten.    

Het is de eerste oogst van een vernieuwd en gemoderniseerd bachelorproject dat ontsproot 

binnen het team HRM/Personeelswerk van de Sociale School Heverlee.    

We zijn afgestapt van het klassieke eindwerk, waarvan we vonden dat wat de student als 

nieuwe informatie aanbracht te veel verloren ging in een grote hoeveelheid tekst die 

eigenlijk door anderen als eens geschreven was. Wat we voorstonden was, en is, dat de 

student de synthese van zijn onderzoek, het originele van de aanpak, en het relevante van 

de bevindingen en aanbevelingen, kort, krachtig en aantrekkelijk zou verwoorden in een 

artikel dat niet meer dan 3.500 woorden mocht omvatten. De neerslag daarvan vindt u in 

deze bundel, voor zover de studenten 12 of meer op 20 haalden voor hun bachelorproject. 

Het is onze bedoeling om van de bundeling van de artikels vanaf nu een jaarlijkse gewoonte 

te maken.    

Dat bachelorproject bestond niet alleen uit een artikel, maar ook uit een poster (die vindt 

u achter elk artikel), een product, dat voortvloeide uit het artikel, én een presentatie. Een 

jury van HRM-professionals heeft het hele bachelorproject (artikel, poster, product, 

presentatie) van elke student beoordeeld.    

Op grond van de eerste reacties van zowel de juryleden, als de studenten, de buitenwereld, 

en geïnteresseerden, kunnen we stellen dat ons vernieuwd en gemoderniseerd  

HRM-bachelorproject, erg in de smaak valt. We hopen dat het ook het geval is als u de 

artikels leest die u hierbij vindt. Aarzel alleszins niet om ons te laten weten wat u er van 

denkt, om vragen te stellen, suggesties te doen, … of anderszins. U vindt onze gegevens 

hier onder.    

Weet dat dit nieuwe bachelorproject de voorbode is van een totaal vernieuwd  

HRM-studieprogramma dat in het academiejaar 2019-2020 van start zal gaan. Met dat zeer 

grondig vernieuwde HRM-studieprogramma mikken we vanaf het tweede semester van het 

eerste studiejaar volledig op een HRM-gerichte studie, met de bedoeling om nog betere 

HRM-medewerkers op te leiden en af te leveren.    

Alvast veel dank voor de aandacht die u aan deze bundel besteedt, en veel leesplezier 

gewenst.    

Het HRM-team (Sociaal Werk – Personeelswerk) 

Marnik Bodson – marnik.bodson@ucll.be    

Miek Dilworth – miek.dilworth@ucll.be    

Vincent Mertens -  vincent.mertens@ucll.be    

Dominique Somers – dominique.somers@ucll.be 



Inhoud   

   

• Boutsen Jef      

Gap in competenties tussen pas afgestudeerden IT'ers en starters binnen ICT ?   

• Ceunen Michiel    

Culturele verschillen ombuigen naar sterktes voor de organisatie.   

• Cuypers Jill      

Mogelijke werkvormen voor het ontdekken van talenten.   

• Eerdekens Lotte    

Onderzoek naar de noden inzake training en development bij organisaties (klanten).   

• Francken Ellen     

Invoering van permanente feedback in zelfsturende teams.   

• Hombroux Phoebe    

Ondersteunen & optimaliseren van de organisatiecultuur vanuit L&D.   

• Meliado Hedy      

Hoe bereiken/overtuigen we in deze krappe arbeidsmarkt de juiste mensen om onze groei 

te borgen.   

• Noori Sanna      

Positionering van Gfi als merk bij it-professionals.   

• Oppenbrouwer Julie      

Wat kan Toyota, als bedrijf doen om voor elke TPCE medewerker, in elke leeftijdscategorie 

het werk uitdagend en toch haalbaar te maken?    

• Van de Riet Robin      

Bruikbare ken en stuur getallen creeren uit ruwe data.   

• Van Grinderbeek Freya    

Optimalisatie van het on boarding proces bij Siemens.   

• Van Oosterwyck Xena    

Werving en selectie – optimalisering.   

• Vandebosch Lotte      

Optimalisatie onboarding proces.   

• Vanderspikken Fien      

Implementeren van "welzijn" op de werkvloer.   

• Vanderwaeren Nils      

HR communicatie in een online tijdperk.  Onboarding proces.   

• Verbinnen Shari    

Retentie van medewerkers in de supplychain.   

• Vereecken Laura    

Optimalisatie van de onthaalbrochure & intranet.   

• Vinck Flor    

Implementeren van teamcrafting in een organisatie.   

   

   

   

    

    

    

    

    



    

    

    

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

Alle rechten voorbehouden.     

  

Niets uit deze uitgave mag gedupliceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel 

van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze en/of door welk ander medium ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.     

    

(Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee)    



Jef Boutsen – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 1 

 

Departement Sociale School 

Personeelswerk 

 

 

 

 

Onderzoeksartikel 

 

De gewenste competenties bij junior ICT professionals in 

een modern IT bedrijf  

 

Jef BOUTSEN 

 

Abstract: Onder invloed van de digitalisering heerst er een enorm tekort aan IT’ers. De “war for digital 

talent” eist dat organisaties meer moeten inzetten op het aanbieden van doorgroeikansen aan hun 

werknemers. Hierdoor neemt de nood aan junior IT professionals gestaag toe. Aan de hand van 

kwalitatief onderzoek gaat dit artikel na welke competenties belangrijk worden geacht voor junior IT 

professionals in een moderne ICT organisatie. De verwachtingen van het werkveld worden afgewogen 

tegen de competenties die worden aangebracht door de opleidingen. De focus van de organisatie bij 

het aanwerven van schoolverlaters blijkt voornamelijk te liggen op (1) Gedrevenheid, (2) Sterke 

communicatieve vaardigheden en (3) de persoon-organisatie fit. Daarnaast blijkt uit de interviews dat 

opleidingen meer kunnen focussen op op (1) voorbereiding van stage-en sollicitatiegesprekken (2) 

Communicatieve vaardigheden en (3) het werken in team.  

 

Inleiding 

De laatste maanden is het niet uit het nieuws weg te 

denken, headlines lezen: “Nog nooit zoveel ICT’ers te 

kort” (Rousseau, De Roo, & Michielsen, 2018) en 

“Bijna een op drie bedrijven kampt met ICT-tekort” 

(Jobat, 2018). De Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 

stelt een kwantitatief tekort vast  voor veel beroepen 

in de IT-sector. In concreto staan er in 2018  

zestienduizend vacatures voor ICT-jobs open in 

Belgische bedrijven (Agoria, 2018). Volgens Agoria 

(2018) ligt de digitalisering, die in elke sector 

plaatsvindt, aan de basis van de schaarste aan 

digitale experts.  

De vraag naar IT’ers zal blijven stijgen. Op Europees 

vlak wordt er voorspeld dat de vraag naar digitale 

experts 8.2 miljoen zal bedragen in 2020, waar dit 

aantal in 2014 nog op 7.5 miljoen stond. In 2020 zal 

dit zorgen voor een tekort van 756 000 IT 

professionals in Europa (Hüsing, Korte & Dashja, 

2015). 

Er is dus sprake van een “war for digital talent”. 

Aangezien ICT prominent aanwezig is in bijna alle 

sectoren is het een kwestie van veel partijen die 

vissen in een te kleine vijver. Om de nood in te vullen 

investeren veel organisaties in het ontwikkelen van 

het talent waarover ze beschikken. In het kader van 

talent management voorzien bedrijven verschillende 

doorgroeipaden en bijkomende opleidingen om hun 

werknemers aan te moedigen om zichzelf te 

ontwikkelen. Hierin staan de ambities van de 

werknemer centraal maar wordt er ook bijgedragen 

aan de strategische visie van het bedrijf (Kane, 

Palmer, Phillips, & Kiron, 2016). Om een natuurlijke 

doorgroei te waarborgen is het voor deze 
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organisaties van groot belang om jonge, 

enthousiaste talenten aan te werven  (Greene, 2000). 

Deze juniorprofielen zullen dan op hun beurt de kans 

krijgen om een doorgroeipad te kiezen op basis van 

hun persoonlijke ambities.  

De vraag naar IT schoolverlaters is groot. De VDAB 

(2016) merkt ook hier een kwantitatief tekort, de 

uitstroom uit het onderwijs ligt te laag. Daarnaast 

beschikken de schoolverlaters vaak niet over de 

gewenste competenties en is er dus ook sprake van 

een kwalitatief tekort (VDAB, 2016). Om dit 

kwalitatief tekort aan te pakken is het zowel voor 

opleidingen als voor organisaties voordelig om 

standvastige samenwerkingsverbanden met elkaar 

aan te gaan. Zo krijgen opleidingen de kans om 

enerzijds het theoretisch gedeelte af te stemmen op 

de noden en verwachtingen van het werkveld. 

Anderzijds kunnen ze de praktijkervaringen van hun 

studenten aanvullen door een breder aanbod aan 

stages en projecten (O’Sullivan, 2016). Heden 

bestaat er nog te vaak een mismatch tussen 

opleidingen en werkveld aangaande de competenties 

die nodig zijn om schoolverlaters in te zetten in het 

werkveld (Moreno, Sanchez-Segura, Medina-

Dominguez, & Carvajal, 2012). Door elkaar de hand 

te reiken kan deze segregatie worden tegengegaan 

en kan er worden samengewerkt om de gap tussen 

aangeleerde competenties (vanuit opleidingen) en 

verwachte competenties (vanuit werkveld) te dichten 

(O’Sullivan, 2016).  

Dit artikel probeert een antwoord te formuleren op 

volgende vraag: Welke gap bestaat er tussen de 

competenties die IT-schoolverlaters bezitten en de 

competenties die verwacht worden binnen een IT 

organisatie? Om hier een antwoord op te bieden, 

wordt er rekening gehouden met volgende bijvragen: 

- Welke competenties verwacht een IT 

organisatie? 

- Welke competenties komen te weinig aan 

bod in de opleiding? 

- In het geval van een gap: hoe kan deze 

worden ingevuld? 

Het begrip competenties is zeer breed. In dit artikel 

wordt uitgegaan van individuele competenties, deze 

worden gedefinieerd als: een soort cluster die onder 

meer gedragingen bevat die bijdragen tot het succes 

in een functie of rol (Overheid Vlaanderen, z.d.). Een 

goede visuele leidraad is het ijsbergmodel (figuur 1) 

van Spencer en Spencer (1993). Hierin zijn het de 

vaardigheden en kennis van een individu die zich 

boven de waterspiegel bevinden. Dit staat synoniem 

met het observeerbare karakter van dit 

competentieniveau. Onder het water bevinden zich 

competentieniveaus die niet direct zichtbaar zijn, 

zoals iemands referentiekader of motivatie. Hoe 

hoger in de piramide, hoe makkelijker dit 

competentieniveau aan te leren is. Hoe dichter bij de 

basis, hoe moeilijker deze competentie kunnen 

worden aangeleerd. Maar het zijn deze competenties 

waar het meeste belang aan wordt gehecht.  

In wat volgt wordt eerst ingegaan op de 

methodologie die gehanteerd werd om een antwoord 

te bieden op de onderzoeksvraag die hierboven werd 

ingeleid. Daarna worden de meest in het oog 

springende resultaten uit het onderzoek meegedeeld. 

Tenslotte zal ik onder discussie een antwoord vormen 

op mijn onderzoeksvraag om daarna enkele 

aanbevelingen te doen op basis van de resultaten van 

het onderzoek. 

Methodologie 

Kwalitatief onderzoek  

Om een antwoord te bieden op de probleemstelling 

en in kaart te brengen welke competenties verwacht 

Figuur 1. IJsbergmodel van competenties. Aangepast overgenomen uit Hu-

man resources management: back to basics. (p94.) door Lievens F., 2016a, 

Tielt: Lannoo 
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worden van junior IT-professionals, heb ik besloten 

om een kwalitatief onderzoek uit te voeren aan de 

hand van gestructureerde interviews. Dit stelt me in 

staat om de respondenten hun ervaringen omtrent 

mijn onderzoeksvraag te bevragen en hierop in te 

spelen door bijvragen te stellen (Seidman, 2013).  

Doelgroep 

Op basis van de onderzoeksvraag zijn er drie 

verschillende doelgroepen geselecteerd die relevante 

info kunnen aanbrengen:  

1) Recruiters die verantwoordelijk zijn voor het 

aanwerven van junior profielen. (n=4) 

2) Personen uit de business die ervaring 

hebben met het begeleiden van stages. 

(n=6) 

3) Studenten toegepaste informatica die hun 

stage aflegden binnen het bedrijf. (n=5) 

 

Eerst en vooral heb ik gekozen om recruiters te 

interviewen aangezien zij prominent aanwezig zijn bij 

de werving en selectie van juniors. Ze hebben kennis 

van de parameters waarop wordt geselecteerd en 

zijn op de hoogte van de competenties die een 

schoolverlater moet bezitten om in de organisatie te 

starten.  

Ten tweede heb ik een groep stagebegeleiders 

binnen de organisatie bevraagd. Het gros van de 

vaste aanwervingen van juniors binnen het bedrijf 

gebeurt via stages. Het wordt gezien als een soort 

proefperiode waarin de fit tussen student en bedrijf 

wordt geëvalueerd. In geval van een fit wordt er 

overgegaan tot een contractvoorstel. 

Stagebegeleiders staan, samen met de recruiters die 

ik heb geïnterviewd, in voor de selectie én de 

dagdagelijkse begeleiding van stagiairs. Zij bezitten 

dus waardevolle kennis over de competenties die 

nodig zijn bij junior IT professionals om te kunnen 

starten. Daarenboven hebben ze een zicht op de 

competenties van juniors die nog kunnen worden 

bijgeschaafd.  

Als laatste heb ik besloten om interviews af te leggen 

met de studenten een stage afleggen binnen de 

organisatie. De doelgroep van stagiairs werd beperkt 

tot de studenten van de bachelor toegepaste 

informatica. Deze opleiding sprong in het oog door 

het groot aantal niet weerhouden sollicitanten voor 

stageplaatsen binnen de organisatie. De stagiairs 

hebben zowel kennis van de inhoud van de 

opleidingen als van de competenties die nodig zijn 

om te functioneren in een moderne ICT bedrijf. Het 

leek me voordelig om deze kennis te bevragen om zo 

hopelijk de reden achter het groot aantal niet 

weerhouden stagiairs te achterhalen 

Vragenlijsten 

De keuze om drie verschillende doelgroepen te 

interviewen maakte dat er drie verschillende 

gestructureerde vragenlijsten moesten worden 

opgemaakt. Deze vragenlijsten werden opgesteld 

met het oog op het bevragen van de specifieke 

ervaringen van elke doelgroep met betrekking tot de 

onderzoeksvraag, dit uitte zich concreet in het 

volgende:  

- Recruiters: Polsen naar de competenties die 

volgens hun belangrijk zijn bij het selecteren 

van een schoolverlater (zowel voor 

stageplaatsen als voor een vaste functie).  

- Stagebegeleiders: Hun ervaringen met 

stagiairs doorheen de jaren bevragen: 

Welke competenties zijn nodig om goed te 

functioneren in het team? Op welke zaken 

scoren stagiairs goed/onvoldoende?  

- Stagiairs: Welke competenties denken zij 

dat verwacht worden vanuit de business? 

Hoe ervaren zij de kwaliteit van de 

opleiding? Welke zaken zijn overbodig of 

welke zaken zouden zij graag zien 

terugkeren in de opleiding? 

Analyse 

Om mijn analyse uit te voeren, heb ik bij aanvang 

van de interviews om de uitdrukkelijke toestemming 

van de respondent gevraagd om het interview op te 
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nemen. Dit stelde mij in staat om tijdens het 

interview te focussen op wat de respondent vertelde 

en eventueel bijvragen te stellen.  

Na afloop van het interview gebruikte ik de opname 

om de grote lijnen uit te schrijven en opmerkelijke 

citaten te verzamelen.  Zo was ik in staat om 

vergelijkingen te maken binnen de doelgroep alsook 

over de doelgroepen heen.  

Resultaten 

De leerbaarheid van technische kennis en 

vaardigheden 

Opmerkelijk tijdens de interviews was dat zowel de 

recruiters als de stagebegeleiders weinig focus 

legden op het belang van technische kennis en 

vaardigheden. De reden hierachter was dat beide 

doelgroepen geloven dat een schoolverlater veel 

kan bijleren zolang hij/zij interesse toont in het 

vakgebied en zijn/haar werk met passie aanvangt. 

   “Ik denk dat we ook er ons heel erg 

bewust van zijn dat jonge gedreven mensen 

kennis heel gemakkelijk kunnen verwerven.” 

(Stagebegeleider 4) 

Dit is in lijn met het ijsbergmodel van Spencer & 

Spencer (1993): De competentie “vakkennis en 

vaardigheden” is gemakkelijk aan te leren. Dit wordt 

gefaciliteerd als de persoon in kwestie een 

leergierige persoon is. Daarom hechten zowel de 

recruiters als de stagebegeleiders zoveel waarde 

aan gedrevenheid en passie bij de kandidaten.  

De stagebegeleiders geven aan tevreden te zijn over 

de basiskennis waarmee studenten toegepaste 

informatica de schoolbanken verlaten. Ze zien in dat 

deze kennis moet worden aangevuld op basis van de 

diensten die de organisatie aanbiedt en d 

technologieën die gebruikt worden in de 

verschillende teams. Zowel het aanbieden van 

opleidingen als het on-the-job trainen van juniors 

wordt gezien als een investering die zich op lange 

termijn zal terugbetalen.  

“Maar allez, dat hadden we ook wel 

verwacht als ze hier begonnen dat ze niet 

perfect zouden meteen alles weten wat dat 

wij weten maar dat komt met de jaren.” 

(Stagebegeleider 5) 

Verwachte competenties 

Zoals hierboven werd aangehaald, ligt de focus in 

het selectiegesprek voor een juniorprofiel niet 

zozeer op de technische kennis van de sollicitant. 

Hoewel er technische testen worden uitgevoerd, ziet 

de business in dat juniors nog veel ruimte hebben 

om te groeien op vlak van tehnische kennis en 

vaardigheden zolang ze gedreven zijn om hun 

ambities waar te maken. Die gedrevenheid is dan 

ook één van de zaken waarnaar gezocht wordt in 

een sollicitant. Handelt de persoon vanuit oprechte 

interesse?  Is hij gepassioneerd in wat hij doet? Dit 

ligt in het verlengde van de term “career 

commitment”: iemands attitude ten opzichte van 

zijn of haar beroep (Blau, 1988).  Werknemers die 

in hoge mate begaan zijn met hun werk zullen ook 

beter presteren, ze zullen meer tijd besteden aan 

het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en zullen 

hun huidige betrekking minder snel verlaten. (Majd 

& Ibrahim, 2008). Daarnaast zijn ze gemotiveerder 

om hun individuele carrièredoelstellingen en 

ambities na te streven (Fu, 2011). 

“Dat je de techniek niet helemaal hebt, dat 

ga je leren. Ik ben er zeker van dat soft 

skills, zoals gedrevenheid en leergierigheid, 

een hefboom zijn om dit te leren.” 

(Stagebegeleider 6) 

Een tweede competentie waarvan alle 

stagebegeleiders en recruiters het er over eens 

waren was dat een Junior IT professional moet 

beschikken over goede communicatieve (schriftelijk 

& mondeling) en interpersoonlijke vaardigheden. 

Net zoals in veel andere organisaties wordt er van 

de moderne IT professional gevraagd om op een 

professionele manier in team te communiceren. Ze 

moeten ook klantgericht kunnen optreden en 
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communicatief sterk genoeg zijn om op een 

respectvolle en professionele manier met de klant 

om te gaan (Llorens, Llinàs-Audet, Ras & 

Chiaramonte, 2013).  

Sterke communicatieve en interpersoonlijke 

vaardigheden komen ook terug in de laatste 

competentie die wordt verwacht van de moderne 

junior IT professional, namelijk: het kunnen werken 

in team.  

Persoon-organisatie fit  

  

Drie van de vier geïnterviewde recruiters en vijf van 

de zes stagebegeleiders gaven aan dat de fit met 

het bedrijf en de bedrijfscultuur één van de 

belangrijkste paramaters is bij het selecteren van 

een junior. Dit houdt in dat de kernwaarden binnen 

het bedrijf terug te vinden moeten zijn in de 

kandidaat. Naast een fit met het bedrijf is de fit met 

het team minstens even belangrijk.  

De P-O fit (persoon-organisatie fit) heeft een directe 

impact op de prestaties en jobtevredenheid van een 

werknemer alsook op de mate waarmee hij zich 

identificeert met de organisatie en eigenaarschap 

opneemt. Een slechte P-O fit vergroot de kans dat 

de werknemer de organisatie vroegtijdig verlaat 

(Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005; 

Verquer, Beehr, & Wagner, 2003).  

“Ik heb liever iemand die technisch iets 

minder is maar waarbij de drive en interesse 

in het bedrijf wel aanwezig zijn. Het 

technische is iets wat we altijd kunnen 

verbeteren waar dat de persoonlijkheid 

moeilijker is bij te schaven.” (Recruiter 3)  

 

Bovenstaand citaat vat goed samen waar het 

om gaat bij de P-O fit. Om goed te kunnen 

functioneren in een organisatie is het voor 

een werknemer belangrijk dat zijn/haar 

waarden aanleunen bij de waarden van de 

mensen in de werkomgeving. Daarom is het 

aangewezen om te kiezen voor een 

kandidaat die blijk geeft van de juiste 

waarden maar minder scoort op vlak van 

technische kennis dan voor een kandidaat 

met een diepgaande kennis waarbij de 

match uitblijft. Zoals afgebeeld in het 

ijsbergmodel is het makkelijker om iemands 

vaardigheden en kennis bij te schaven dan 

om die persoon zijn/haar waarden, normen 

of persoonlijkheidskenmerken te wijzigen 

(Spencer & Spencer, 1993).  

Waarom worden schoolverlaters niet weerhouden? 

Er zijn verschillende redenen voor het niet 

weerhouden van solliciterende schoolverlaters. 

Onder deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de 

redenen die zowel de recruiters als de 

stagebegeleiders aanbrachten voor het niet 

weerhouden van kandidaten. Dit geeft een goed 

beeld van de zaken waar nog meer op gefocust kan 

worden in de opleiding.  

Drie van de vier recruiters gaven aan dat één van 

de voornaamste redenen voor het niet weerhouden 

van een schoolverlater te wijten is aan het feit dat 

ze onvoorbereid overkomen. Onderstaand citaat 

door één van de recruiters vat samen wat alle 

recruiters was opgevallen: 

 “Wat mij heel sterk opviel was dat veel 

studenten totaal niet voorbereid waren, niet wisten 

voor welke stage dat ze kwamen, Cegeka niet 

voldoende kenden en sommige motivaties ook zeer 

slecht waren. (...) Studenten zagen dat ook precies 

niet dat het [stagegesprek] echt als een sollicitatie 

wordt gezien.” (Recruiter 1) 

Daarnaast merkt de helft van de stagebegeleiders 

op dat de communicatieve vaardigheden (zowel 

schriftelijk als mondeling) van een groot aantal 
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scholieren ondermaats is. Stagebegeleider drie had 

hier het volgende over te zeggen: 

“De hogescholen geven vakken met tot doel de 

IT’er communicatief vaardiger te maken, deze 

vakken halen hun doel niet denk ik.” 

(Stagebegeleider 3) 

 

Tenslotte halen vier van de zes stagebegeleiders 

aan dat juniors vaak moeite hebben met het werken 

in team. Er werd opgemerkt dat er nog teveel 

sprake is van individualisme waarbij er geen 

rekening wordt gehouden met de andere 

teamleden. Deze competentie hangt sterk samen 

met het belang aan interpersoonlijke vaardigheden  

 

Discussie 

Zoals aangehaald onder methodologie heb ik 

ook interviews afgelegd met studenten die hun 

stage aflegden binnen de organisatie waar ik 

mijn onderzoek deed. Het doel van deze 

interviews was om een antwoord te kunnen 

vormen op volgende vragen: 

1) Welke competenties denken de 

stagiairs dat belangrijk zijn in het 

team waar zij stage doen? 

2) Analyse van de opleiding: Welke 

zaken zien de stagiairs graag 

terugkeren in de opleiding? Welke 

zaken in de opleiding zien zij als 

overbodig? 

Op vraag 1 kreeg ik systematisch het antwoord 

dat technische skills van groot belang waren om 

goed te functioneren in de organisatie. Dit is in 

volledige discrepantie met de gegevens die 

voortkomen uit de interviews met recruiters en 

stagebegeleiders. Dit kan gedeeltelijk verklaard 

worden door de grote focus op het aanleren van 

technische vaardigheden in hun opleiding, 

waarbij de focus op soft skills (vb: 

communicatie) veel minder is. Daarnaast 

merkte ik dat de stagiairs veel moeite hadden 

om kritisch te zijn ten opzichte van hun eigen 

opleiding. Er werden weinig bruikbare 

antwoorden gegeven op vraag 2. Omwille van 

de weinig bruikbare resultaten heb ik gekozen 

om in dit artikel voornamelijk te focussen op de 

resultaten uit de interviews met de recruiters en 

de stagebegeleiders.  

Uit de resultaten die worden besproken in het artikel, 

kan geconcludeerd worden dat een ICT organisatie 

in de 21e eeuw junior IT professionals verwacht die:  

- Gedreven zijn. 

- Over sterke communicatieve- en 

interpersoonlijke vaardigheden beschikken. 

- & over waarden beschikken die in lijn liggen 

met de kernwaarden van het bedrijf. 

Daarnaast geven de respondenten aan dat de 

opleidingen meer kunnen focussen op volgende 

zaken: 

- Studenten bewust maken van het belang 

van een goede voorbereiding bij een 

sollicitatie-of stagegesprek. 

- Meer focussen op het ontwikkelen van 

communicatieve en interpersoonlijke 

vaardigheden. 

- Studenten meer ervaring op laten doen 

rond teamwork. 

Eerst en vooral is het belangrijk om aan te halen dat 

deze resultaten generaliseerbaar zijn naar alle 

opleidingen: ze beperken zich niet alleen tot de 

studenten van de bachelor toegepaste informatica 

maar zijn ook relevant voor andere opleidingen.  

Om toe te komen aan de onderzoeksresultaten 

kunnen opleidingen eerst en vooral 

sollicitatietrainingen inlassen alvorens studenten op 

stagegesprek te laten gaan. Deze trainingen dienen 
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om studenten bewust te maken van het belang van 

een stagegesprek, namelijk dat dit enorm aanleunt 

bij een sollicitatiegesprek en dat dit uiteindelijk kan 

resulteren in een werkbetrekking. De sleutel tot het 

maken van een goede indruk bij een stagebedrijf is 

een goede voorbereiding. 

Ten tweede neemt het belang aan het ontwikkelen 

van communicatieve, sociale en interpersoonlijke 

vaardigheden toe. Van de moderne IT professional 

wordt verwacht dat hij of zij op een open en 

professionele manier kan communiceren zowel naar 

collega’s als naar de klant. Opleidingen zouden 

rollenspelen kunnen opnemen in de curricula om 

studenten bewust te maken van verschillende 

communicatieve en sociale vaardigheden zoals: 

- Hoe geef ik feedback? Hoe ga ik hier zelf 

mee om? 

- Hoe ga ik om met weerstand? 

- Hoe communiceer ik technische details naar 

de klant?  

- ... 

Focussen op communicatieve en sociale 

vaardigheden zal het werken in team ook 

bevorderen. Op het vlak van teamwork kan het ook 

voordelig zijn om op de hoogte te zijn van de 

verschillende groepsdynamieken. Daarnaast gaven 

enkele stagebegeleiders aan dat het zeer sterk is als 

een junior een zicht heeft op zijn/haar sterktes en 

zwaktes en gericht acties kan ondernemen om deze 

zwaktes aan te pakken. Het regelmatig uitvoeren 

van een zelfreflectie geeft de studenten de kans om 

hun competenties gericht aan te pakken en zichzelf 

te ontpoppen tot bekwame young professionals 

(Jasper, 2003).  

Om af te sluiten is en blijft het belangrijk dat 

scholen uitreiken naar het werkveld en vice versa. 

Op die manier ontstaan sterke 

samenwerkingsverbanden waarin er sprake is van 

continue feedback. Zo kan er snel worden 

ingespeeld op de snel veranderende context binnen 

de IT-sector en worden er Junior IT professionals 

afgeleverd met de juiste competenties om direct 

inzetbaar te zijn in een ICT organisatie van de 21e 

eeuw.   

 

 

Jef Boutsen 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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Methoden

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst werden er interviews afgelegd 
met: 

1) Recruiters (n=4)
2) Stagebegeleiders (n=6)
3) Stagiairs (n=5)

Deze interviews werden geanalyseerd door de grote lijnen van de gesprekken uit 
te schrijven aan de hand van audio opnames. 

Discussie

Besluit

De technologische evolutie brengt een toegenomen belang aan soft skills met 
zich mee. Tijdens de selectie van IT schoolverlaters wordt dan ook gezocht naar 
deze competenties, alsook naar waarden en normen die matchen met die van de 
organisatie. 

Hedendaagse IT opleidingen focussen voornamelijk op het ontwikkelen van 
technische kennis en vaardigheden waardoor er een soft skills gap ontstaat 
tussen het aanbod van de opleidingen en de verwachtingen van het werkveld.

Aanbevelingen

• Constante afstemming tussen IT-opleidingen en het werkveld.
• Grotere focus op het ontwikkelen van soft skills vanuit opleidingen.
• Meer ruimte laten in de opleiding voor het opdoen van praktijkervaring. 
• Meer momenten van zelfreflectie inlassen doorheen de opleiding.

Resultaten

3 grote lijnen

1) Het geloof dat technische kennis en vaardigheden makkelijk aangeleerd
kunnen worden door middel van bijkomende opleidingen en on-the-job training 
zolang de persoon handelt vanuit een oprechte interesse en het werk met passie
aanvangt. 

2) De aandacht voor de persoon-organisatie fit. Deze fit heeft invloed op de 
prestaties en jobtevredenheid van de werknemer en dusdanig een effect op de 
retentie van IT professionals.

3) Het toegenomen belang van soft skills in de ICT sector, zoals:

• Communicatieve vaardigheden (schriftelijk & mondeling)
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Klantgerichtheid
• Eigenaarschap
• …

Waarom worden IT schoolverlaters niet
weerhouden?

1) Tekort aan soft skills:
• Communicatieve vaardigheden (schriftelijk & mondeling)
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Zelfkennis: weinig kennis van sterke & zwakke punten

2) Attitude
• Eigen waarden en normen komen niet overeen met de kernwaarden van de 

organisatie
• Onvoldoende voorbereid voor jobinterviews
• Individualisme vs werken in groep

Inleiding

Context

Onder invloed van de technologische evolutie ontstaat er zowel een kwantitatief 
als een kwalitatief tekort aan IT professionals (Agoria, 2018; VDAB, 2016). Dit 
ontaardt in een war for IT talent. 

Organisaties zetten verschillende HR processen in om het aanwezige ICT-talent te 
behouden (SamGnanakkan, 2010). De interne mobiliteit van IT professionals en 
de snelle groei van de ICT sector doen de vraag naar competente ICT 
schoolverlaters toenemen (Anicic, Divja & Arbanas, 2017). 

Maar er is nog sprake van een mismatch tussen opleidingen en werkveld 
aangaande de competenties die nodig zijn om schoolverlaters in te zetten in het 
werkveld (Moreno, Sanchez-Segura, Medina-Dominguez, & Carvajal, 2012).

Onderzoeksvraag

Welke gap bestaat er tussen de competenties van net afgestudeerde IT 
professionals en de competenties die Cegeka verwacht bij deze profielen?



 Michiel Ceunen – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 1 

 

Departement Sociale School 

Personeelswerk 

 

 

 

 

Onderzoeksartikel 

 

How people of the world work together at Siemens                 

Industry Software NV 

Michiel Ceunen 

Abstract:  

In a world where the best talents and knowledge have become increasingly scarce, companies are 

forced to look further and further across the globe to find the right people. Over the past years this has 

created a more diverse and multicultural workforce. But how do companies deal with this cultural 

diversity and what can be done better?  

Through depth interviews this article aims to give insight into the strengths and challenges of 

multicultural teams for Siemens Industry Software NV. Interviewed subjects were asked what they felt 

were the advantages and disadvantages of working in a multicultural team, tips they had for managers 

and co-workers as well as presence of stereotypes within the company. The results revealed 

multicultural teams bring more creativity, perspectives and cultural awareness to the table. Providing a 

competitive advantage, if challenges such as language and bias can be overcome. 

Introduction 

In recent years globalization has taken the world by 

storm. Companies as well as individuals are 

expanding all over the globe, as a result diversifying 

teams and companies. 

Through interviews with employees from Siemens 

PLM Leuven, this article aims to give insight into the 

strengths and challenges of working in a multicultural 

team, as well as tips from employees themselves and 

from literature. 

Methodology 

Qualitative research 

To research cultural diversity and its advantages and 

disadvantages, we decided to go for qualitative 

research instead of quantitative research. 

Quantitative research commonly makes use of a pre-

designed set of responses, limiting the answers 

respondents may give and risking the loss of data due 

to certain responses not being represented. 

Furthermore, quantitative research leaves little room 

to express and explore the true emotions, feelings 

and thoughts of respondents (Sreejesh, Mohapatra, 

& Anusree, 2014). 

Semi-structured depth interview 

Data pertaining to this research was obtained 

through semi-structured depth interviews. A common 

qualitative research method where interviewer and 

interviewee engage in conversation pertaining to a 

set predefined topic’s (Sreejesh, Mohapatra, & 

Anusree, 2014). 

These interviews were conducted face-to face in an 

office, away from the respondent’s immediate 

workspace. Cultural diversity, stereotypes and “work 

life at Siemens” can be a sensitive topic. By 

conducting interviews away from the respondent’s 

workspace, it may help them feel more comfortable 

and give a sense of confidentiality. Thus, potentially 
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boosting their honesty and the quality of the answers 

given. Before each interview, candidates were also 

asked to sign a contract ensuring their anonymity and 

confidentiality. 

The reason we chose to conduct semi-structured 

interviews was because this type of method allows 

the interviewer certain flexibility i.e. when to ask 

certain questions, how to ask certain questions, as 

well as the freedom to ask respondents to elaborate 

upon their answers and explore their train of thought. 

The interviewer also has the flexibility to adapt his or 

her style to each individual response and each 

candidate. While still keeping a structure regarding 

the topics to be discussed (Sreejesh, Mohapatra, & 

Anusree, 2014). 

It is important to note that as semi-structured depth 

interviews may be advantageous in its flexibility and 

explorational possibilities, this research method is not 

infallible. The freedom to choose one’s words and 

questions may lend bias and lead to different 

responses from different individuals. Moreover, this 

research method and its quality of data relies heavily 

on the skills of the interviewer (Sreejesh, Mohapatra, 

& Anusree, 2014). 

Respondents 

To study cultural diversity, we chose to interview as 

many different nationalities as possible. Thirty-two 

different nationalities were present at Siemens at the 

time of selection. Candidates were randomly selected 

based on nationality and gender. Due to some 

nationalities only being represented by males, when 

possible, females would be selected from another 

nationality, thus avoiding a predominantly male 

demographic. Furthermore, respondents were also 

chosen based on their headquarters and availability. 

As Siemens is a large and international company, 

employees might often be travelling or not physically 

present due to meetings, client visits, working at a 

different head quarter… availability was therefore 

also an important criterion. 

In total twenty-one employees from Siemens were 

interviewed, each with a different nationality. These 

nationalities can be divided into 5 major parts of the 

world: 

1) Two respondents from South-America: 

Argentina and Brazil. 

2) One respondent from Africa: Egypt 

3) The largest group with eight respondents 

represents Western-Europe: Germany, 

Ireland, Greece, Spain, Portugal, UK, Italy 

and Belgium. 

4) The second largest group represents Asia 

and the Middle-East with 6 respondents: 

Iran, South-Korea, China, India, Turkey and 

Lebanon. 

5) The final group represents Eastern-Europe 

with four respondents: Hungary, Czech 

Republic, Russia and the Ukraine. 

Questions asked during the interview’s pertained to 

the subject’s nationality, multiculturalism of their 

team, advantages and disadvantages of cultural 

diversity in a team, stereotypes, language barriers as 

well as tips for managers and co-workers.   

Generalizability, reliability and validity 

Howitt (2016) questions the need for generalizability 

in qualitative research. If a researcher is only 

interested in one specific situation and environment, 

why be concerned with the generalizability of their 

research. As the focus of this research is on Siemens 

Leuven and its employees, generalizability is not the 

focus of this article. Although it is important to note 

that Howitt (2016) also states that certain qualitative 

researchers are inclined to the idea that qualitative 

research findings generalize to a certain extent. 

Generally, in research validity is defined as the extent 

to which something measures what it is intended to 

measure. This suggests that the results to be 

measured from this research are fixed (Howitt, 

2016).  As the qualitative research method for this 

research was semi-structured depth interviews, 
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many answers came out of conversation. Culture is a 

very broad term meaning it is impossible to anticipate 

all the different outcomes and answers subjects may 

give. It is up to the interviewer to analyze the validity 

of the given data. 

Sreejesh, Mohapatra, & Anusree, (2014) describe 

reliability as the degree to which the findings can be 

replicated and found again in a different research. As 

the focus of this study is on Siemens Leuven, 

reliability is not the focus of this research. 

Results 

The purpose of this paper was to study the 

advantages and disadvantages of working in a 

culturally diverse/multinational team at Siemens 

Leuven. All subjects interviewed, had three or more 

colleagues with different nationalities physically 

present at Siemens Leuven. While also working with 

many other colleagues stationed around the world. 

All with different nationalities. Below we will present 

the most predominant findings. 

Advantages 

At the start of each interview respondents were 

asked if they had ever worked in a monocultural 

company before and if they preferred this to a 

multicultural company like Siemens. The answers 

were overwhelmingly in favor of a multicultural 

environment. Respondent 3 added:  

“Leuven is exceptional.” – Respondent 3 

Referring to Siemens Leuven, as well as the city of 

Leuven, of being an exceptional place to work, due 

to the amount of diversity. Respondents were also 

very keen on the advantage of cultural diversity for 

the company. One respondent said: 

“It’s a big advantage for Siemens, good influence 

and image for the company.” – Respondent 16 

To gain insight into the advantages of multicultural 

teams, subjects were asked: “What are for you 

personally the advantages of working in a 

multicultural team?” 

Cultural awareness 

The most prevalent answer to the question was 

“Cultural awareness”. Subject’s felt that having 

different cultures in their team and in the company 

helped them learn more about different cultural 

habits and the way certain cultures think and 

operate. Furthermore, they felt this cultural 

awareness also made it easier to work with other 

cultures, improving their teamwork, communication 

and helping break through certain “common” 

stereotypes. Respondents explained: 

“You are literally in the countries the moment you 

step in the office. All these people carry their past 

experiences with them.” - respondent 9 

"You get to learn from their experiences." – 

respondent 12 

“This helps to make my view broader. I used to 

see everything through my culture. When you 

work together with people from different cultures 

you have to care about others and their habits." - 

Respondent 8 

“I was actually sent here to Belgium to learn 

better how to work with all these different 

cultures so if I would go back to India I would 

have this experience. It makes you more aware 

of the different cultures.” - respondent 21 

It is important to note that respondents were also 

satisfied with the “unconscious bias” training: A 

training of half-an hour provided by Siemens, found 

on their internal “Learning and Development” 

platform. This training was given to try and make 

employees and management aware of what 

unconscious bias is, and confronting them with their 

own biases, in the hope of leading to more awareness 

around the issue. 

"Yes, I did the unconscious bias training. I 

thought it was very good. I agreed with a lot of 

points. I encourage everyone to watch and apply 

it." - respondent 16 
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Flexibility, adaptability and open-mindedness 

Paired with cultural awareness, subjects experienced 

they became more flexible in their work, more 

adaptable and open minded. Respondent 11 gave 

good insight into this:  

“Sometimes the fact that you understand that 

things, that there are different kinds of normal. 

So that things are normally done differently in 

other places and it’s equally as valid, as what you 

perceive as normal. Can give you a different 

openness of mind.” - Respondent 11 

Tying into this “openness of mind” we found this lead 

to another advantage; creativity. Teams consisting 

predominantly or solely of domestic employees 

promotes group thinking. Fitzsimmons, Miska, & 

Stahl (2011) found having employees from different 

backgrounds combats this. By bringing a plethora of 

different experiences and opinions, employees are 

promoted to think out of the box and come up with 

more “unconventional” ideas. The differences 

between cultures create a more team boosting 

creativity when tackling projects, set in motion by 

aforementioned cultural awareness. 

“During the brainstorming you better have 

different nationalities and different cultures.” - 

respondent 4 

"We are educated together in South-Korea, so we 

know what the ways of thinking are. We learn the 

same things." - respondent 7 

Respondents also felt this flexibility and adaptability 

additionally influenced their communication and 

language skills. Taking more time to restructure their 

sentences to ensure clearer communication: 

“You make sure the way you communicate can be 

understood by more than just your own.” - 

Respondent 6 

Perspectives and mindsets 

Fitzsimmons, Miska & Stahl’s (2011) research 

described how companies intentionally hire 

multicultural employees to take advantage of their 

increased capability to take different perspectives 

than domestic employees, offering new and 

innovative ideas.  

Though it is important to note the tendency for 

multicultural teams to have more conflicts, 

misunderstandings and miscommunications due to 

differences of norms, values or principals. Yet, 

multicultural employees seem to be better equipped 

to prevent these conflicts with their different 

perspectives and their increased ability to understand 

other people’s perspectives (Boukhali, 2013). This 

correlates with our subjects and their responses to 

the advantages of working in a multicultural team: 

“Different mindset and thinking about things in a 

different way.” - Respondent 13 

"I think working with different cultures also gives 

you many different perspectives. You learn to 

think, what other people think. You understand 

the other person better. Also, when you have a 

problem it is much better to have these different 

perspectives as they give you more ideas and 

creativity to solve the problem." - respondent 21 

Having employees from different cultural 

backgrounds at hand, plays a helpful role in warming 

domestic employees up to working with different 

cultures, an important asset for an international 

company such as Siemens with assets all around the 

globe. Having employees from different cultures and 

their knowledge of a certain culture can play a vital 

role for a company when looking to go international. 

Additionally, the privilege of having multicultural 

teams eases the transition for individuals moving to 

a different country. 

“Personally, I feel less strange as a foreigner. We 

have multiple so I’m not something “extra” I feel 

like I’m part of the team.” - respondent 2 

Disadvantages 

Although interviewed subjects were overwhelmingly 

in favor of multicultural teams they did experience 

certain challenges and disadvantages associated to 

this. Subjects were asked “What are for you 
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personally the disadvantages of working in a 

multicultural team?” 

Miscommunication 

In Boukhali’s (2013) research, miscommunication is 

a key disadvantage stemming from cultural diversity. 

Not all employees have the same native language, 

the same language level for English and in each 

culture, people express themselves differently. This 

can lead to a loss of productivity, as communication 

is much slower, or time must be taken to clear things 

up.  

“Language barriers. I think that is the one that is 

putting me back as an employee. When you come 

to work you have to know what is happening 

around you. I would like to be able to have my 

languages better.” - respondent 9 

"Also, my English was not perfect so it’s a huge 

barrier in the beginning, not only to express 

technical concepts but also emotional things." - 

respondent 14 

"Language, none of us is a native-speaker. So, 

there is always a source of miscommunication." - 

respondent 2 

Subjects also indicated language as being a major 

challenge for working in a multicultural team. Largely 

the level of speaking and understanding English, but 

also the amount of Dutch spoken by Belgian 

colleagues. To the dismay of many respondents, 

Dutch was spoken often in their presence, going 

against the operating language of Siemens, which is 

English. As a result, making employees feel left out: 

“When I deal with Belgian people they always 

turn to speak in Dutch and this is something that 

is really bad. We feel left aside a little." - 

respondent 5 

“Sometimes during lunch it’s really hard to find 

people speaking in English. Sometimes I feel 

really alone.” - respondent 20 

Among linguistic miscommunications, 

miscommunications related to opinions, norms, 

values, beliefs… can arise. Martin (2014) used the 

analogy of an iceberg to describe this situation. The 

tip of the iceberg contains the visible aspects of 

cultural diversity such as a colleague’s race, age or 

gender. Below the water remain the less visible 

aspects of cultural diversity, such as someone’s 

culture, religion and politics. These topics are 

sensitive in nature and yet they comprise the core of 

diversity. Awareness is crucial to avoid disputes: 

“There was one guy. The way he talked, he acted 

surprised I had a PhD, and why I wasn’t married 

yet… I don’t like these connotations. I’m an 

independent woman.” – respondent 6 

Furthermore, stereotypical jokes seem common in 

the workplace, these stereotypes need to be broken 

down and employees must become aware of how 

wrongful they can be:  

"We make jokes with each other about 

nationalities in our team. For me it’s fine but if 

someone from out of my team said it, I would be 

offended." - respondent 11  

Time 

Working in a multicultural environment has ‘time’ 

implications. As mentioned having a plethora of 

different experiences and educations can lead to 

more creativity and “out of the box” ideas. Paired 

with the wealth of opinions comes the necessary time 

to discuss and evaluate each solution, as well as the 

process of choosing the right one. Which can prove 

to be a herculean task: 

“It takes time to narrow-down a certain idea 

because there are so many different thinking. It 

takes time so it’s a disadvantage now but it’s an 

advantage for the long-term.” – respondent 7 

“We cannot call it a disadvantage, it just takes 

more time. People with different mindsets gives a 

lot of ideas. So, this is good, but this selection 

takes more time and more experience. If we have 

five different opinions, it’s hard to select which 

one.” - respondent 1 
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Not only is it time-consuming to discuss all ideas and 

select the right one, the physical issue of time-zones 

comes into play. Siemens is an international company 

with branches and employees all over the world. 

“Time-zones can definitely be an issue because 

you have to find the right time to have a meeting 

with everyone. One manager can be in Hong 

Kong and the other in the US.” - respondent 21 

“The biggest disadvantage I see now is time-zone 

issues, because I have one manager based in the 

US west coast and a manager in Israel.” - 

respondent 13 

Discussion 

What we can conclude is that cultural awareness, as 

well as language, is essential for employees to work 

well in a multicultural company. Lack of cultural 

awareness, bias, stereotypes and miscommunication 

will hinder teamwork, but can also alienate or cause 

rifts between members of a team. Two points 

Siemens can work on to become an even better 

company. 

Firstly, we found that the strength, of cultural 

diversity, lies in the differences between cultures 

(Martin, 2014). For an organization to reap the 

benefits of having multicultural teams, there needs to 

be a paradigm shift (Friday & Friday, 2003). To 

illustrate: 

“In practice what makes it a disadvantage that 

the local people sometimes have problems with 

intercultural teams. Sometimes you see it in 

promotions. It can cause friction. I don’t see any 

disadvantages, but in practice it doesn’t always 

work and in practice things can be done about it. 

There still is a lot of bias.” – respondent 13 

Respondent eleven referred to esteemed author 

George Orwell:  

“They would remove words from the language so 

that people would not think about it, not even 

about the concept. I think that’s kind of the same 

thing for us. We all have a native language and 

culture and sometimes there are things that you 

just do not think of, because you are constrained 

by this background somehow and when you come 

to Belgium and you see what other people do or 

you go to Japan or the US or wherever suddenly, 

you are confronted by these things that are 

somewhat preposterous in your model of the 

world, but that have potential to be interesting or 

not, but they are just so different that you have 

never thought about it." - respondent 11 

Friday & Friday’s (2003) literature study into diversity 

training revealed most programs merely raise one’s 

awareness to diversity, while others attempted to 

change the perceptions of diversity individual’s may 

have, and the way they communicate to people 

different from their own. Yet their research found 

that these programs were restricted only for select 

individual’s and often too short in time to scratch the 

surface. To create a lasting change for individuals 

and organizational cultures Friday & Friday (2003) 

had the following tips for diversity training: 

- Participation of members from all levels of 

the organization. 

- Diversity training program that comprises 

the complete management process for 

diversity. 

- A training focused on the ability to clearly 

articulate ideas and feelings; conflict 

management; giving and receiving 

feedback; listening and observational skills. 

All this to help individuals get in touch with their 

feelings, thoughts, attitudes and behaviors towards 

people who are different than their own. Some tips 

from respondents: 

“There is no chance to evaluate our boss or give 

feedback to our boss. Because he is also a little 

our colleague.” – respondent 7 

“What I missed were statistics. Statistics would be 

nice. Study hiring history. Not only intuition for 

unconscious bias, but also facts. Numbers make 

people change, hard facts. It can be an eye-

opener.” – respondent 16 
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“Sometimes people don’t know your culture, so 

they try to be careful around you.” - respondent 

17 

“When I first joined here we used to have the 

same happy hour. It was always the HR or 

marketing people that did this. But nowadays 

many different cultures organize this. So, it’s 

different additions and I think that’s very 

interesting because as an employee we have the 

feeling that the company cares about your 

culture. You do see that the company cares about 

you.” – respondent 8 

Writing off trait’s such as: “being late” to a culture 

only enforces the stereotype. These “small” 

statements can be more degrading than people often 

realize. Additionally, referring to respondent 17’s 

quote, people often have perceptions or stereotypes 

of a certain culture. To avoid offense, they walk on 

egg-shells, avoiding the issue. Respondents would 

rather talk about and inform others of their culture 

and their own personal beliefs, than the issue not be 

discussed. Being open about culture now, will only 

enhance the communication between employees in 

the long run. In a world that is becoming increasingly 

globalized, being aware of your own stereotypes and 

bias, can only be an advantage for the future. 

The road to lasting and successful diversity change 

will be a tireless and time-consuming effort. One 

must change the attitudes, thoughts and behaviors 

of individuals of all levels in Siemens. As well as how 

employees cooperate with colleagues different from 

themselves. But Siemens is already aware of the 

issue. Although the intercultural training did not 

tackle the core of cultural diversity and the 

unconscious bias training was rather short. They are 

aware of the issue, and this is a big step in the right 

direction. Mandatory trainings and follow-ups of all 

employees related to bias, stereotypes and teamwork 

will steer Siemens Industry Software into the right 

direction. 

Paired with diversity programs, a change in language 

culture needs to happen as well. Siemens already 

does a great job of offering employees the 

opportunity to follow language classes. However, 

according to respondents the amount of Dutch that 

is spoken among employees, from all levels of the 

organization, needs to change. Siemens profiles 

themselves as an international company where 

English is the operating language. Yet employees are 

feeling “lonely” and left out due to an overwhelming 

amount of Dutch.  

"Sometimes it can happen that I miss the very 

beginning of the meeting due to having people 

speak in Dutch." - respondent 8 

“I feel many colleagues also speak Dutch, 

especially during lunch.” - respondent 21 

To change this Dutch language culture the same 

principal from Friday & Friday’s (2003) diversity 

training can be applied. To ensure a lasting and 

successful change, employees from all levels need to 

speak English consistently. Employees should also 

enforce and promote this among themselves. Making 

colleagues feel more included can only be of benefit 

for Siemens. 

Often, going the extra mile can make the difference. 
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People of the world working together at Siemens Industry Software Leuven

Methodology

Figure 1. Traveltip. (n.d.). Countries visited. © 2018 Traveltip.org. Retrieved June 10, 2018

from https://traveltip.org/countries_visited.php. Screenshot by author

To research cultural diversity and it’s strength’s and challenges the qualitative

research method was used instead of the quantitative research method

Quantitative research commonly makes use of a pre-designed set of responses,

limiting the answers respondents may give and risking the loss of data due to certain

responses not being represented. Furthermore, quantitative research leaves little room

to express and explore the true emotions, feelings and thoughts of respondents

(Sreejesh, Mohapatra, & Anusree, 2014).

Data was obtained through semi-structured depth interviews. A common qualitative

research method where interviewer and interviewee engage in conversation pertaining

to a set predefined topic’s (Sreejesh, Mohapatra, & Anusree, 2014).

The reason semi-structured interviews were conducted was because they allow the

interviewer certain flexibility i.e. when to ask certain questions, how to ask certain

questions, as well as the freedom to ask respondents to elaborate upon their answers

and explore their train of thought. The interviewer also has the flexibility to adapt his or

her style to each individual response and each candidate. While still keeping a

structure regarding the topics to be discussed (Sreejesh, Mohapatra, & Anusree,

2014).

Generalizability, reliability and validity

Respondents

Strengths

• Thirty-two different nationalities were present in Siemens at the time of selection.

• Candidates were randomly selected based on nationality and gender.

• Due to some nationalities only being represented by males, when possible, females

were selected from another nationality to avoid having a predominantly male

demographic.

• Respondents were also selected based on availability and headquarters.

• Total of twenty-two candidates across 5 different continents.

In Howitt’s (2016) book “introduction to qualitative research

methods in psychology”, Howitt questions the need for

generalizability in qualitative research. As the focus of this

research is on Siemens PLM Leuven and it’s employees,

generalizability is not the focus of this article.

As culture is a very broad term, meaning it is impossible to

anticipate all the different outcomes and answers subjects may

give. It is up to the interviewer to analyze the validity of the given

data (Howitt, 2016)

Lastly, Sreejesh, Mohapatra, & Anusree, (2014) describe

reliability as the degree to which the findings can be replicated

and found again in a different research. As the focus of this study

is on Siemens Leuven, reliability is not the focus of this research.

Challenges

Conclusion

• Cultural awareness

The most prevalent answer to the advantages of cultural diversity

was “Cultural awareness”. Subjects felt that having different

cultures in their team and in the company helped them learn

more about different cultural habits and the way certain cultures

think and operate. They also felt that cultural awareness also

made it easier to work with other cultures, improving their

teamwork, communication and helping break through certain

“common” stereotypes.

• Flexibility, adaptability and open-mindedness

Paired with cultural awareness, subjects experienced they

became more flexible in their work, more adaptable and open

minded.

• Creativity

Respondents felt that being open-minded lead to them being

more creative. Teams consisting of predominantly or solely of

domestic employees promotes group thinking. Fitzsimmons,

Miska, & Stahl (2011) found having employees from different

backgrounds combats this. By bringing a plethora of different

experiences and opinions, employees are promoted to think out

of the box and come up with more “unconventional” ideas.

• Perspectives and mindsets

Fitzsimmons, Miska & Stahl’s (2011) research described how

companies intentionally hire multicultural employees to take

advantage of their increased capability to take different

perspectives than domestic employees, offering new and

innovative ideas. Respondents affirmed this.

Cultural awareness, as well as language is essential for employees to work well in a

multicultural company. Lack of cultural awareness, bias, stereotypes and

miscommunication will hinder teamwork, but can also alienate or cause rifts between

members of a team.

As my product for Siemens I developed a few slides for their “Hiring Manager

Training”. Four short and powerful slides illustrating unconscious bias through real-life

examples. By confronting hiring managers with reality and their own words I aimed to

show how wrongful their thoughts and assumptions can really be, in the hope of

enforcing change. The suggestions in my article are also of importance for Siemens as

extension of my product.

• Miscommunication

In Boukhali’s (2013) research, miscommunication is a key disadvantage stemming

from cultural diversity. Not all employees have the same native language, the same

language level for English and in each culture, people express themselves differently.

This can lead to a loss of productivity, as communication is much slower, or time must

be taken to clear things up.

• Dutch

Subjects also indicated language as being a major challenge for working in a

multicultural team. Largely the level of speaking and understanding English, but also

the amount of Dutch spoken by Belgian colleagues. To the dismay of many

respondents, Dutch was spoken often in their presence, going against the operating

language of Siemens, which is English.

• Values and beliefs

Among linguistic miscommunications, miscommunications related to opinions, norms,

values, beliefs… can arise. Martin (2014) used the analogy of an iceberg to describe

this situation. The tip of the iceberg contains the visible aspects of cultural diversity

such as a colleague’s race, age or gender. Below the water remain the less visible

aspects of cultural diversity, such as someone’s culture, religion and politics. These

topics are sensitive in nature and yet they comprise the core of diversity. Awareness is

crucial to avoid disputes.
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Van loopbaan naar droombaan 

Werkvormen om talenten te ontdekken bij loopbaanbege-

leiding  

Jill CUYPERS 

 

Abstract: Werkbaar werk, burn-out, ziekteverzuim, langer werken en de krapte op de arbeidsmarkt 

zijn maar enkele tendensen in onze snel veranderende, complexe en onzekere maatschappij met als 

bijhorende problematiek het invullen van vacatures. In dit artikel zal worden gewezen op  wat talent is, 

de belangrijke rol ervan in de loopbaan en op de arbeidsmarkt, en de manieren waarop talenten kunnen 

worden ontdekt door coaching. Een kwalitatief onderzoek met diepte-interviews van loopbaancoaches 

peilde naar de aandacht die talent krijgt tijdens loopbaanbegeleiding en een aantal werkvormen werden 

op hun waarde om talent bloot te leggen getoetst. In het bijzonder werd de aanpak van Ucare bekeken 

met een analyse van de werkvormen in hun loopbaanbegeleidingsmap en de mate waarin deze werk-

vormen en het gebruik ervan talentgericht zijn. De map blijkt voldoende talentgericht te zijn. Er is echter 

ruimte voor andere werkvormen. Het grote aanbod van werkvormen, en de ervaring van de coach die 

de perceptie en het gebruik ervan bepalen, vragen immers om een voortdurende evaluatie en actuali-

satie ervan.   

Keywords: loopbaanbegeleiding, loopbaan, talent, werkvormen  

 

Inleiding 

Meer en meer wordt duidelijk dat talenten of sterktes 

van mensen de dag van vandaag onderbelicht wor-

den op de arbeidsmarkt. Onze westerse samenleving 

hanteert nog steeds een klassieke focus op zwaktes 

en hoe deze geremedieerd moeten worden (Buc-

kingham & Clifton, 2002). Ik constateer in mijn lite-

ratuurstudie dat de focus moet komen te liggen op 

sterktes of talenten van mensen om zó veel meer po-

sitieve verandering te bekomen en dit zowel in het 

voordeel van werknemers én werkgevers (Buc-

kingham & Clifton, 2002). 

Loopbaanbegeleiding1 blijkt hierbij een handige tool 

om op ontdekkingstocht te gaan naar talenten. 

Samen met de loopbaancoach wordt gezocht naar 

wie je bent, wat je kan en wat je wil. Het antwoord 

op deze vragen vormen de ideale cocktail om talen-

ten te ontdekken en te benoemen.  

Daarom wil ik als toekomstig personeelswerker talen-

ten meer onder de aandacht brengen, zowel bij werk-

gevers als bij werknemers, en motiveren waarom er 

meer aandacht moet gaan naar het laten ontdekken 

van talenten bij medewerkers en de positieve impact 

hiervan op beide partijen, en de arbeidsmarkt.  

We leven in een VUCA2 wereld die ervoor zorgt dat 

competenties of vaardigheden die vandaag vereist 

zijn voor de job morgen misschien achterhaald zijn. 

Maar talenten zijn duurzaam en neem je als 
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werknemer steeds mee in je rugzak (D. Hendriks, 

persoonlijke communicatie, mei 2018).   

Op basis van deze visie heb ik ervoor gekozen om te 

onderzoeken welke andere werkvormen Ucare kan 

aanreiken, afgezien van het aanbod uit de huidige 

loopbaanbegeleidingsmap, om de deelnemers van 

loopbaanbegeleiding hun talenten te laten ontdek-

ken. Hierbij aansluitend heb ik ook onderzocht of het 

aanbod van werkvormen in deze loopbaanbegelei-

dingsmap reeds bijdraagt tot het laten ontdekken van 

talent. 

Op deze manier kan dit onderzoek bijdragen tot een 

kwaliteitsverhoging van de loopbaanbegeleidings-

map van Ucare door verbetering van het aanbod van 

werkvormen die bijdragen tot het laten ontdekken 

van de talenten van de deelnemers.   

Methodologie 

Gehanteerde onderzoeksmethode en onderzoekspo-

pulatie  

Om een antwoord te formuleren op mijn onderzoeks-

vraag, en deelvraag, heb ik gekozen voor een kwali-

tatieve survey met diepte-interviews. De onderzoeks-

populatie heb ik gekozen door een doelgerichte 

steekproef. Ik interviewde tien loopbaancoaches 

waarvan vijf vaste loopbaancoaches en vijf freelance 

loopbaancoaches of Ucare Certified Partners (UCP’s). 

Het was een bewuste keuze om deze personen als 

respondent te nemen omwille van volgende redenen: 

eerst en vooral zijn zij meer vertrouwd met het ge-

bruik van werkvormen om talenten bij deelnemers te 

laten ontdekken. Zij weten uit ervaring welke werk-

vormen hiervoor het beste en het meest effectief zijn. 

En ten tweede, omdat deze aanpak een meer haal-

bare kaart is dan het bevragen van loopbaanbegelei-

dingsdeelnemers via een diepte-interview. In totaal 

zijn er momenteel zo’n 400 personen die loopbaan-

begeleiding volgen bij Ucare. Dit aantal is zeer groot 

en ik zou me dan moeten beperken tot een kleiner 

aantal personen wat het onderzoek minder nauwkeu-

rig zou maken omdat ik zou moeten veralgemenen. 

Ook zou de bevraging van loopbaanbegeleidingsdeel-

nemers, die in het dagelijkse leven niet of nauwelijks 

vertrouwd zijn met talenten en werkvormen hierom-

trent, mijn onderzoeksresultaten kunnen vertekenen.  

Daarnaast heb ik drie werkvormen, die bijdragen tot 

het ontdekken van talent en die niet opgenomen zijn 

in de huidige loopbaanmap, door de tien loopbaan-

coaches laten uittesten en beoordelen. De eerste 

werkvorm is een oefening rond kinderspeelgoed van 

D. Krekels, de tweede werkvorm een oefening met 

een levenslijn van I. Jansen-Terlouw en de derde 

werkvorm is een spel rond talenten en waarden van 

Barkmeijer & Brokken. 

Meetmethoden en onderzoeksprocedure 

Op basis van mijn literatuurstudie over werkvormen 

selecteerde ik de drie hoger aangehaalde werkvor-

men en maakte ik een inhoudelijke analyse van de 

huidige loopbaanmap van Ucare. Op die manier 

kwam ik te weten welke werkvormen Ucare reeds in 

de aanbieding had die bijdragen tot het laten ontdek-

ken van talenten en welke andere werkvormen ik kon 

aanbrengen vanuit mijn literatuurstudie. Vervolgens 

heb ik de drie verschillende werkvormen samen met 

een standaardvragenlijst via mail doorgestuurd om 

deze oefeningen apart te kunnen beoordelen. Zo 

kwam ik te weten welke werkvormen in de smaak 

vielen bij de loopbaancoaches en geschikt zouden 

zijn om op te nemen in de loopbaanmap.  

Op basis van de diepte-interviews kreeg ik zicht op 

de andere werkvormen die ik zou kunnen aanreiken 

en de werkvormen die reeds werden gebruikt door 

de loopbaancoaches. In de diepte-interviews heb ik 

gekozen om volgende onderwerpen te bespreken: ta-

lent(en) in het algemeen, het aandeel van talent(en) 

in loopbaanbegeleiding en het gebruik van werkvor-

men uit en buiten de loopbaanmap die bijdragen tot 

het laten ontdekken van talenten. Zo kon ik ontdek-

ken wat hun opinies en bedenkingen zijn over het 

huidige aanbod van dergelijke werkvormen in de 

loopbaanmap en wat zij daarbuiten nog aanreiken, 

waarom ze hiervoor kiezen en of er nood is aan 
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nieuwe oefeningen rond talent. Daarnaast heb ik ook 

kunnen ontdekken wat zij vinden van de loopbaan-

map in het algemeen en de mate waarin de loop-

baanmap focust op talenten. Verder ging ik na of de 

coaches talent belangrijk vinden in de loopbaan van 

de deelnemers en waarom ze dit vinden. Hierdoor 

heb ik het onderzoek breder opengetrokken met een 

nieuw doel: de loopbaanmap op maat hervormen en 

kwaliteitsvoller te maken, in plaats van louter een ad-

vies te schrijven. Het afnemen van de diepte-inter-

views heb ik zowel op het hoofdkantoor van Ucare 

als op verplaatsing gedaan. Voor ik van start ging met 

de interviews lichtte ik kort het doel ervan toe en liet 

ik een document ondertekenen dat de anonimiteit 

van de respondent zou waarborgen. Ik vroeg ook tel-

kens of het mogelijk was het gesprek op te nemen 

en nam tijdens het gesprek notities van de belang-

rijkste uitspraken.  

Analyse van data  

Om de verkregen data van de diepte-interviews te 

verwerken, heb ik eerst alle interviews opnieuw be-

luisterd en volledig uitgetypt. Vervolgens heb ik ge-

bruik gemaakt van een Excel-document om de ant-

woorden te analyseren. In dit document heb ik per 

coach een tabblad gemaakt met daarin alle hoofdvra-

gen en bijvragen. Deze heb ik vervolgens genum-

merd zodat ik extra gestelde vragen kon linken aan 

de bijhorende hoofdvraag. Daarna heb ik per vraag, 

het antwoord gecodeerd a.d.h.v. kernwoorden en ci-

taten. Dit telkens per coach. Op die manier kon ik alle 

antwoorden op een eenvoudige en relatief snelle ma-

nier analyseren en conclusies trekken.  

De feedback over de drie werkvormen heb ik geana-

lyseerd door alle beoordelingsdocumenten per werk-

vorm naast elkaar te leggen om vervolgens conclu-

sies te trekken. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van 

een Word-document met vijf standaard ja/nee vra-

gen voor elke werkvorm. Bij elke vraag werd ruimte 

gelaten voor de motivering van het antwoord.  

Resultaten 

DIEPTE-INTERVIEWS 

In de diepte-interviews werd gepolst naar de kennis 

van de respondenten over talenten, het gebruik van 

werkvormen om talenten te ontdekken en in hoe-

verre de loopbaanmap hiertoe bijdraagt. In wat volgt 

worden de voornaamste bevindingen van de respon-

denten besproken. 

Uit de diepte-interviews blijkt dat de meeste respon-

denten een talent omschrijven als iets waar je goed 

in bent, wat je graag doet, waar je energie van krijgt, 

wat aansluit bij je interesses, iets wat vanzelf gaat, 

je weinig moeite kost, iets wat aangeboren is en hier-

door vanzelfsprekend lijkt. Volgende quote licht dit 

toe:  

“(…) denk ik dat talent vooral iets is wat ge voelt prik-

kelen, waarvan ge zegt, kijk dat is mijne dada, dat is 

iets waar ik warm voor word (…)” (Vanessa, 2018).  

Deze omschrijving sluit nauw aan bij de omschrijving 

van een talent die ik kan terugvinden in mijn litera-

tuurstudie: een talent is een natuurlijke gave en is 

bijgevolg aangeboren, het wijst op een zeer goed 

ontwikkelde eigenschap (Marchant & De Loof, 2011). 

Deze gave geeft mensen het potentieel om ergens 

heel goed in te worden wanneer ze de kans krijgen 

om dit in te zetten in een motiverende context die 

aansluit bij hun interesses (Dewulf, 2010). Door men-

sen te bevragen vanuit een waarderende benadering 

naar hun passies en ambities, komt men tot de ont-

dekking van sterktes en talenten (Bouwen & Meeus, 

2011).  

De meerderheid van de respondenten is vrij goed op 

de hoogte van de eigen talenten. Toch geeft de helft 

van de respondenten aan dat het moeilijk is om de 

eigen talenten te benoemen. Twee van de tien res-

pondenten geven aan hun talenten nog niet vol-

doende te kennen.  

Vervolgens blijkt uit de diepte-interviews dat de 

meerderheid van de respondenten de zoektocht naar 

talenten bij coachees3 belangrijk vindt en steeds aan 

de slag gaan met hun talenten, afhankelijk van de 
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loopbaanvraag die de coachees hebben. De respon-

denten geven tevens aan dat talent een belangrijk 

aspect is in de loopbaan van mensen met als voor-

naamste redenen dat, wanneer je als persoon je ta-

lenten kan inzetten in je job, dit energie geeft, zin om 

te werken, voldoening schenkt en dat het werken 

minder moeite kost. De respondenten gaven dit ant-

woord voornamelijk in het kader van actuele tenden-

sen op de huidige arbeidsmarkt zoals werkbaar werk, 

burn-out, ziekteverzuim, langer werken en de krapte 

op de arbeidsmarkt met de bijhorende problematiek 

van het invullen van vacatures. Volgende uitspraak 

maakt dit duidelijk: 

“Omdat ik denk dat de tijd voorbij is waarbij we in 

eerste instantie gaan kijken naar diploma en leeftijd, 

maar gaan kijken naar de talenten die aanwezig zijn, 

talenten die kunnen verder ontwikkeld worden en dat 

dan de problematiek van het invullen van vacatures 

minder complex wordt (…) We moeten loskomen van 

klassieke criteria en om maar één reden: overleven, 

het is gewoon een noodzakelijk iets voor bedrijven”. 

(Tim, 2018.)   

Opvallend was dat bijna elke respondent gebruik 

maakt van werkvormen buiten het huidige aanbod in 

de loopbaanmap, die bijdragen tot het laten ontdek-

ken van talent. Vooral de freelance coaches maken 

hiervan gretig gebruik. De voornaamste reden hier-

voor is dat niet alle werkvormen uit de loopbaanmap 

relevant zijn voor bepaalde profielen van coachees en 

omdat men van afwisseling houdt. 

Enkele respondenten gaven ook aan dat het aanbod 

van werkvormen uit de huidige loopbaanmap om ta-

lenten te ontdekken best wat groter mag zijn. Drie 

van de tien respondenten geven expliciet aan dat het 

aandeel van talent, in het algemeen, in de loopbaan-

map wat meer aandacht verdient, omdat ze vinden 

dat talent de dag van vandaag een belangrijk aspect 

is in de loopbaan. Zo geeft één van de respondenten 

aan dat het nodig is dat de map mee moet evolueren 

met de tendensen in onze samenleving en dat de fo-

cus op talent daarin vandaag meer plaats vraagt. 

De meest gebruikte werkvormen door de responden-

ten, buiten het huidige aanbod uit de loopbaanmap 

om talenten te ontdekken, zijn onder andere de le-

venslijn, de SWOT-analyse, droombaan/vacature, 

het competentiespel en het talentenspel. Drie van 

deze werkvormen kan ik terugvinden in mijn litera-

tuurstudie. 

Wat opviel is dat de levenslijn reeds door vier van de 

tien respondenten gebruikt wordt. Zij verklaren dat 

je via de levenslijn een rode draad ontdekt in zowel 

de loopbaan van mensen als in hun privéleven. Je 

ontdekt steeds dingen die terugkomen omtrent waar-

den, interesses, passie en op die manier kan je ver-

banden leggen en talenten in kaart brengen.  

De SWOT-analyse4 wordt vaak gebruikt bij het ont-

dekken van sterke en zwakke punten in een organi-

satie en om op basis van die informatie een business-

plan op te stellen (Leemans, 2017). Maar je kan de 

SWOT- analyse evengoed op jezelf toepassen. Via de 

SWOT- analyse kan je je sterktes, zwaktes, ontwik-

kelpunten en valkuilen in kaart brengen. Op basis van 

deze informatie kan je talenten ontdekken en ben je 

je ook bewust van de dingen waar je minder sterk in 

bent.  

In de droombaan/vacature-oefening ga je de coa-

chee een droomvacature laten schrijven over wat hij 

belangrijk vindt en wat hem aanspreekt. Op die ma-

nier koppelt de coachee zijn behoeften en waarden 

aan een ambitie (Barkmeijer& Brokken, 2016). 

Tenslotte blijkt uit de diepte-interviews dat alle res-

pondenten vinden dat de map in het algemeen vol-

doende bijdraagt tot het laten ontdekken van talen-

ten en een basis bevat om aan de slag te gaan met 

talenten. Maar zoals eerder vermeld mag het aandeel 

van werkvormen rond talenten zeker groter worden. 

Enkele respondenten geven aan dat deze basis be-

staat uit drie vragen waaraan loopbaanbegeleiding 

moet voldoen: ‘Wie ben ik’? ‘Wat kan ik’? en ‘Wat wil 

ik’? Deze drie vragen moet je jezelf stellen volgens 

Barkmeijer & Brokken (2016) om je talenten te ont-

dekken. Wat opviel was dat de meerderheid van de 



Jill CUYPERS – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 5 

 

respondenten geen blijk had van de criteria waarop 

de loopbaanmap was samengesteld.   

De respondenten noemen ook enkele werkvormen uit 

de map die talenten kunnen laten ontdekken zoals 

passieoefening, energievreters en -nemers, interes-

setest, MBTI-test, succesverhalen via de STARR-me-

thode en de kernkwadranten van Offman. De laatste 

drie werkvormen kan ik terugvinden in mijn litera-

tuurstudie. 

De MBTI5-test is een werkvorm om iemand zijn per-

soonlijkheid te leren kennen met een vragenlijst die 

je voorkeuren bevraagt (The Myers & Briggs Founda-

tion, 2017). De uitkomst van de test bepaalt het type 

persoon die je bent op basis van wat je hebt aange-

leerd en je natuurlijke aanleg. 

De STARR6-methode is een vaak gebruikte methode 

bij sollicitaties om meer zicht te krijgen op het ge-

stelde gedrag in het verleden en op het gedrag van 

de sollicitant naar de toekomst toe (Caers, 2015).  

Deze methode kan men ook gebruiken om iemand 

zijn sterktes en talenten te laten ontdekken, omdat 

men op zoek gaat naar succeservaringen of minder 

succesvolle ervaringen en hoe de persoon in kwestie 

hierop reageert, en hoe ermee omgegaan wordt 

(Caers, 2015). Dit zegt iets over de natuurlijke aanleg 

van de persoon, hoe hij zijn sterktes inzet om een 

probleem op te lossen of om een situatie onder con-

trole te krijgen. 

De kernkwadranten7 van Daniel Ofman gaan over 

vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitda-

ging (De Groot, 2017). Deze vier termen vormen sa-

men vier karaktereigenschappen of kwaliteiten. Het 

model omschrijft hun mutuele samenhang. De kern-

kwaliteiten zijn specifieke sterktes die iemand ken-

merken (De Groot, 2017). Dit model is dus ideaal om 

je sterke punten in kaart te brengen en zo je talenten 

te ontdekken. 

WERKVORMEN 

Naast de diepte-interviews heb ik de respondenten 

gevraagd drie werkvormen, die talenten laten 

ontdekken, uit te proberen met hun deelnemers van 

loopbaanbegeleiding. Hieronder bespreek ik de be-

vindingen van de respondenten per werkvorm.  

Het ontdekken van talent via kinderspeelgoed8 

(werkvorm van Krekels D.) 

Krekels (2005) legt in haar boek uit hoe je door maar 

één vraag te stellen kan te weten komen wat de kern-

talenten van iemand zijn: “Met welk speelgoed of met 

welke speeltjes speelde je als kind tussen vier en 

twaalf à veertien jaar het liefst?” (Krekels, p.15, 

2005). Om kerntalenten te ontdekken ontwikkelde ze 

een test. Deze test bevat een lijst met kinderspeel-

goed, spelletjes en activiteiten waaruit een keuze 

moet worden gemaakt. Hierbij ontwikkelde ze ook 

een verklarende lijst waarin het kerntalent beschre-

ven staat dat past bij elk van de kinderspeelgoedjes 

of kinderactiviteiten (Krekels, 2005). 

Beoordeling van deze werkvorm door de responden-

ten: 

Acht van de tien respondenten geeft aan dat ze de 

werkvorm i.v.m. kinderspeelgoed van Krekels willen 

toevoegen aan de loopbaanmap en zelf ook willen 

gebruiken voor loopbaanbegeleiding. Een vaak terug-

komende reden hiervoor is dat de werkvorm een een-

voudige, leuke en herkenbare manier is om talenten 

te laten ontdekken, omdat de werkvorm vertrekt van-

uit een ander standpunt en hierdoor ideaal is voor 

zowel hoge als lage profielen. 

Vermeldenswaardig is dat drie van de tien respon-

denten aangeeft dat de werkvorm minder geschikt 

blijkt voor verschillende generaties. De reden die zij 

hiervoor opgeven is dat bepaald speelgoed nog niet 

bestond voor sommige generaties en moet worden 

geactualiseerd. 

Het ontdekken van talent via de levenslijn9 (werk-

vorm van Jansen -Terlouw I.) 

Aan de hand van de levenslijn stelt de coach de be-

langrijke momenten, keuzes en beslissingen in het le-

ven van de coachee in vraag en gaat men samen 
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opzoek naar wat de eigen rol hierin was (Barkmeijer 

& Brokken, 2016). Op die manier komt men tot in-

zicht in wat de sterktes van de coachee zijn en ont-

dekt men zijn/haar talenten (Barkmeijer & Brokken, 

2016). 

Feedback van de respondenten over deze werkvorm: 

Acht van de tien respondenten geeft aan dat de le-

venslijn zeker een plaats verdient in de loopbaan-

map. Een vaak terugkomende reden is dat het de 

coachee goed doet nadenken over zijn volledige loop-

baan en zich kan bewust worden van zijn positieve 

ervaringen en successen. Ondanks deze positieve 

feedback is het opvallend dat vier van de tien respon-

denten nochtans aangeeft dat het een tijdsintensieve 

werkvorm is met te veel diepgang en dat dit wel eens 

moeilijk kan zijn voor bepaalde coachees. Twee van 

de tien respondenten geeft aan de werkvorm niet op 

te nemen in de map omdat deze niet standaard ge-

noeg is voor loopbaanbegeleidingen. Eén van deze 

twee respondenten geeft wel aan de oefening toch 

te willen opnemen in de loopbaanmap indien deze 

vereenvoudigd wordt zodat ze kan worden gebruikt 

op maat van de coachee. Vermeldenswaardig hierbij 

is dat uit de diepte-interviews bleek dat vier van de 

tien respondenten reeds gebruik maakte van de le-

venslijn.  

Het ontdekken van talenten via het Competent Talent 

Spel10 (werkvorm van Barkmeijer K. en Brokken J.) 

Het Competent talent spel gaat aan de slag met de 

eerste fase van het model dat in het boek het Com-

petent Talent Model wordt beschreven en waarin het 

de bedoeling is je talenten te ontdekken. Dit is tevens 

het onderwerp en doel van het spel (Barkmeijer& 

Brokken, 2016). Aan de hand van waardenkaarten, 

talentenkaarten en categoriekaarten ga je als coach 

en coachee samen opzoek naar de talenten en kwa-

liteiten van de coachee (Barkmeijer & Brokken, 

2016).   

Beoordeling van de werkvorm: feedback van de res-

pondenten  

Alle respondenten geven aan de werkvorm Compe-

tent Talent Spel liever niet op te nemen in de loop-

baanmap omwille van het feit dat de werkvorm veel 

tijd in beslag neemt, te uitgebreid en te complex is. 

Opvallend hierbij is dat ondanks dit resultaat vijf van 

de tien respondenten toch aangeven dat het spel wel 

een goede werkvorm is. De vaak terugkomende re-

den hiervoor is dat het een zeer uitgebreid spel is met 

een specifieke focus op talenten en competenties.  

Discussie 

We komen nu tot de besluitvorming bij de onder-

zoeksvragen van deze studie: welke andere werkvor-

men om talent te ontdekken kan Ucare gebruiken 

buiten het huidige aanbod van de loopbaanbegelei-

dingsmap? En dragen de werkvormen van de huidige 

loopbaanbegeleidingsmap reeds bij aan de zoektocht 

naar talenten?  

Uit de resultaten kon besloten worden dat de respon-

denten een goed beeld hebben van wat een talent is 

en zich bewust zijn van de eigen talenten. Ze hebben 

tevens een zeer goed zicht op de rol van talent in de 

huidige samenleving en op de arbeidsmarkt, en 

waarom talent een belangrijk aspect is geworden in 

een loopbaan. Ze werken immers voor een onderne-

ming die handelt naar een visie gebaseerd op de po-

sitieve psychologie, waarbij het vertrekken vanuit 

sterktes van mensen hoog in het vaandel wordt ge-

dragen. Het belang van aandacht voor talent werd 

veelal geschetst tegen de achtergrond van actuele 

tendensen de arbeidsmarkt zoals werkbaar werk, 

burn-out, ziekteverzuim, langer werken en de krapte 

op de arbeidsmarkt met de bijhorende problematiek 

van het invullen van vacatures 

Er kan besloten worden dat twee werkvormen, kin-

derspeelgoed van Krekels en de levenslijn van Jan-

sen-Terlouw aan de loopbaanmap van Ucare kunnen 

toegevoegd worden. De resultaten van deze studie 

geven aan dat acht van de tien respondenten de 

werkvorm i.v.m. kinderspeelgoed van Krekels willen 

toevoegen aan de loopbaanmap en zelf ook willen 

gebruiken voor loopbaanbegeleiding omdat deze 



Jill CUYPERS – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 7 

 

werkvorm een eenvoudige, leuke en herkenbare ma-

nier is om talenten te laten ontdekken en hierdoor 

ideaal is voor zowel hoge als lage profielen. Ook de 

levenslijn zou de meerderheid van de respondenten 

graag toegevoegd zien in de map omdat het de coa-

chee goed doet nadenken over zijn volledige loop-

baan en zich kan bewust worden van zijn positieve 

ervaringen en succesvolle verwezenlijkingen. Het 

Competent Talent Spel werd als te tijdrovend, te uit-

gebreid en complex beoordeeld en genoot geen voor-

keur voor opname in de loopbaanmap. 

Er zijn trouwens ook nog andere werkvormen die 

Ucare naar de toekomst toe zou kunnen aanreiken en 

die buiten de huidige loopbaanmap vallen, zoals 

droombaan/vacature, de SWOT-analyse, competen-

tiespel en talentenspel.  

Ook kan besloten worden dat de loopbaanmap vol-

doende bijdraagt tot het laten ontdekken van talent. 

Volgens de respondenten is dit het geval bij de pas-

sieoefening, interessetest, waardenoefening, succes-

verhalen via de STARR-methodiek, energiegevers en-

vreters en de kernkwadranten van Offman. Al deze 

werkvormen bevatten aspecten die focussen op ta-

lent.  

Opgemerkt dient wel dat loopbaanbegeleiding im-

mers veel meer inhoudt dan enkel de zoektocht naar 

talenten. De loopbaanvraag van de coachee heeft 

nog steeds prioriteit en hier zijn de respondenten zich 

heel bewust van. De meerderheid van de responden-

ten, afgezien van de eigenlijke loopbaanvraag, kiest 

er bovendien voor om de zoektocht naar talenten te 

starten in een loopbaancoaching. 

Aansluitend blijkt de keuze en het gebruik van werk-

vormen uit en buiten de loopbaanmap steeds op 

maat van de coachee te gebeuren. Flexibiliteit en vrij-

heid in de aanpak van coaching blijkt een belangrijke 

factor te zijn. Vooral de freelance coaches maken 

gretig gebruik van deze aanpak. 

Een aanbeveling die van waarde kan zijn voor Ucare 

is dat de loopbaanmap een voortdurende evaluatie 

en actualisering vereist gezien het grote aanbod aan 

werkvormen buiten de map. De map wordt door de 

respondenten niet als een vast gegeven gezien en 

wordt door elke coach anders aangewend. De map is 

eerder een basis en een houvast maar zeker geen 

vaste leidraad. De look van de map kan ook anders, 

de layout kan beter. Er is behoefte om in de map een 

werkdefinitie van talent op te nemen.  

Bij de bevraging viel het op dat de ervaring van de 

coach de perceptie en het gebruik van de map sterk 

bepaalt, en dat de freelancers minder geremd waren 

bij de beoordeling van de map. Er zijn blijkbaar zo-

veel loopbaanmappen als er coaches zijn. 

Ook moet gewezen worden op het belang van de 

UCP-meetings11. Een aantal van de respondenten gaf 

immers aan dat dit een belangrijk platform is met een 

netwerkfunctie. Zeker de meest ervaren coaches 

haalden dit aan. 

Tot slot is deze studie een bescheiden bijdrage aan 

een kwaliteitsverhoging van de loopbaanbegelei-

dingsmap van Ucare, door verbetering van het aan-

bod van werkvormen die bijdragen tot het laten ont-

dekken van de talenten van de deelnemers. 

Jill CUYPERS 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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EINDNOTEN 

 

1 Wanneer je als werknemer met bepaalde loopbaanvragen zit, kan je terecht bij een loopbaancoach die je be-
geleidt en ondersteunt i.v.m. deze vraag. Als werknemer heb je om de 6 jaar recht op loopbaanbegeleiding op 
voorwaarde dat je reeds 1 jaar gewerkt hebt. Je hebt in totaal recht op 8 uur begeleiding (=2 cheques). 1 che-
que is goed voor 4u begeleiding en kost je slecht 40 euro.  De cheques kan je aanvragen via de VDAB. Als je het 
gevoel hebt dat je nood hebt aan loopbaanbegeleiding en wil te weten komen of je hiervoor in aanmerking 
komt, ga dan naar volgende link:  https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding Hier kan je alles terugvinden over 
loopbaanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding kan je volgen bij Ucare. Meer info: https://www.ucare.be/nl  
2 Volatile: snel veranderend, Uncertain: onzeker, Complex: complex, Ambiguous: vaag/dubbelzinnig 
3 Coachee(s) = deelnemer(s) van loopbaanbegeleiding 
4 SWOT staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en threaths.  
5 MBTI staat voor: Myers Briggs Type Indicator. Meer info over de test zelf kan je vinden via volgende link: 

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/home.htm?bhcp=1  

6 STARR staat voor: Situatie, Taken, Actie, Reactie en Reflectie  
7 Een voorbeeld: overtuigingskracht is een zeer goede eigenschap, maar bij overdreven gebruik ervan wordt 
deze een valkuil of een gebrek, omdat bij de gesprekspartner een allergie ontstaat voor deze te sterk overtui-
gende houding. Het wordt dan een uitdaging om deze goede eigenschap op de juiste manier te gaan gebruiken. 
8 De lijst van kinderspeelgoed en verklarende lijst kan je terugvinden in het volgende boek: 
Krekels, D. (2005). Speel je kerntalenten uit: kinderspeelgoed vertelt wie je bent. (1e druk) Antwerpen: De Boeck. 
9 In kader van het onderzoek heb ik gekozen om de levenslijn van Jansen-Terlouw te gebruiken omwille van de 
gebruiksvriendelijkheid. De betreffende levenslijn oefening kan je terugvinden via volgende link in pdf: 
http://talententoolbox.nl/portfolio/historielijn/  
De levenslijnoefening van Barkmeijer & Brokken kan je terugvinden in hun boek: Barkmeijer, K., Brokken, J. 
(2016). Competent talent in organisaties. Amsterdam: SWP. 
10 Het Competent Talent spel kan je terugvinden via volgende link: http://hrwijs.be/sites/default/fi-
les/tools/Competent-talent-spel-DEF-met-copyright-1%5B1%5D.pdf  
11 Een UCP-meeting houdt in dat de freelance coaches samenkomen met één van de vaste coaches (afhankelijk 
van de regio waarbinnen de freelancers fungeren) en vinden om de 3 maanden plaats. 
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http://hrwijs.be/sites/default/files/tools/Competent-talent-spel-DEF-met-copyright-1%5B1%5D.pdf
http://hrwijs.be/sites/default/files/tools/Competent-talent-spel-DEF-met-copyright-1%5B1%5D.pdf


Van loopbaan naar droombaan: 
werkvormen om talenten te ontdekken bij loopbaanbegeleiding.

Jill CUYPERS Ucare

Inleiding en achtergrond

Tendenzen: Werk, burn-out, ziekteverzuim, langer werken, krapte op ar-
beidsmarkt (VUCA)

Gevolg? Het niet kunnen invullen van vacatures
Competenties/vs/talenten 

Probleem? De klassieke focus: zwaktes en de remediëring ervan (Bucking-
ham & Clifton, 2002)

Oplossing? Positieve/waarderende benadering: focus op talenten en sterk-
tes van mensen
Handige tool = loopbaanbegeleiding

Doel van de studie

Kaderen van: 
• Belang van talent: in loopbaan en voor arbeidsmarkt
• Wat een talent juist is
• Hoe talenten ontdekken (door coaching)

Peilen naar: 
• Aandacht die talent krijgt tijdens loopbaanbegeleiding

Toetsen: 
• Werkvormen beoordelen op hun waarde => ontdekken van talent
• Aanpak van Ucare: werkvormen in loopbaanmap beoordelen op 
  hun waarde
• Welke andere werkvormen kan Ucare nog aanreiken => analyse loop-
baanmap

Methodologie onderzoeksvraag 1

Kwalitatieve survey

Doelgerichte steekproef 

Diepte-interviews

Respondenten:
• Vijf vaste loopbaancoaches 
• Vijf freelance coaches (UCP)

Respondenten /vs/ loopbaanbegeleidingsdeelnemers
Waarom?

• Meer ervaring met het gebruik van werkvormen om talenten te 
   laten ontdekken. 
• Generalisatie 
• Effi ciëntie 
• Authenticiteit 

Gespreksonderwerpen:
• Het belang van talent en waarom dit zo is.
• Talent in het algemeen
• Aandeel van talent in loopbaanbegeleiding
• Gebruik van werkvormen uit en buiten de loopbaanmap die 
   bijdragen tot het laten ontdekken van talenten
• Opinie over loopbaanmap
• Mate waarin de loopbaanmap focust op talenten

Doel: 
• loopbaanmap kwaliteitsvoller maken 

Analyse van data:
• Interviews uitgetypt
• Verwerkt in Excel-document => codering met kernwoorden en citaten

Methodologie onderzoeksvraag 2

Toetsing van werkvormen door coaches:
Stap 1: inhoudelijke analyse huidige loopbaanmap
Stap 2: selectie van  drie werkvormen die bijdragen tot het ontdekken van 
talent afgezien van het huidige aanbod werkvormen uit loopbaanmap:

Geselecteerde werkvormen:
• Kinderspeelgoedoefening (Krekels, 2005)
• Levenslijn (Jansen-Terlouw, z.d.)
• Spel rond talenten en waarden (Barkmeijer & Brokken, 2016)

Stap 3: tien coaches drie werkvormen laten uitproberen en beoordelen
=> Standaardvragenlijst per werkvorm: vijf ja/nee vragen met ruimte voor 
motovering

Analyse van data:
• Vergelijking beoordelingsdocumenten per werkvorm
• Conclusies trekken

Resultaten onderzoeksvraag 1

Defi nitie talent literatuurstudie: natuurlijke gave, aangeboren, een zeer 
goed ontwikkelde eigenschap (Marchant & De Loof, 2011). Deze gave geeft 
mensen het potentieel om ergens heel goed in te worden wanneer ze de 
kans krijgen om dit in te zetten in een motiverende context die aansluit bij 
hun interesses (Dewulf, 2010). Door mensen te bevragen vanuit een waar-
derende benadering naar hun passies en ambities, komt men tot de ontdek-
king van sterktes en talenten (Bouwen & Meeus, 2011).

Defi nitie talent volgens meeste respondenten: iets waar je goed in bent, 
wat je graag doet, waar je energie van krijgt, wat aansluit bij je interesses, 
iets wat vanzelf gaat, je weinig moeite kost, iets wat aangeboren is en van-
zelfsprekend lijkt.

Quote : “(…) denk ik dat talent vooral iets is wat 
ge voelt prikkelen, waarvan ge zegt, kijk dat is 
mijne dada, dat is iets waar ik warm voor word 
(…)” (Vanessa, 2018).

De meerderheid van de respondenten: vrij goed op de hoogte van de eigen 
talenten.
De helft: moeilijk om de eigen talenten te benoemen 
Twee van de tien respondenten: talenten nog niet voldoende gekend. 
De meerderheid van de respondenten: zoektocht naar talenten bij coa-
chees belangrijk en steeds aan de slag met hun talenten, rekening houdend 
met loopbaanvraag van de coachees. 
Motivatie: actuele tendensen op de huidige arbeidsmarkt zoals werkbaar 
werk, burn-out, ziekteverzuim, langer werken en de krapte op de arbeids-
markt met de bijhorende problematiek van het invullen van vacatures.

Quote: “omdat ik denk dat de tijd voorbij is 
waarbij we in eerste instantie gaan kijken naar 
diploma en leeftijd, maar gaan kijken naar de 
talenten die aanwezig zijn, talenten die kunnen 
verder ontwikkeld worden en dat dan de pro-
blematiek van het invullen van vacatures min-
der complex wordt (…) We moeten loskomen van 
klassieke criteria en om maar één reden: overle-
ven, het is gewoon een noodzakelijk iets voor be-
drijven”. (Tim, 2018.) 

Elke respondent: 
• Gebruik van werkvormen buiten het huidige aanbod in de loopbaanmap,    
  die bijdragen tot het laten ontdekken van talent.
• Vooral de freelance coaches maken hiervan gretig gebruik.

Enkele respondenten: 
• Aanbod van werkvormen uit de huidige loopbaanmap om talenten te 
ontdekken mag best wat groter zijn

Drie van de tien respondenten:
• Geven expliciet aan dat het aandeel van talent, in het algemeen, in de  
  loopbaanmap wat meer aandacht verdient: talent is de dag van vandaag 
  een belangrijk aspect in de loopbaan.

Eén van de respondenten: 
• Van belang dat de map mee moet evolueren met de tendensen in 
  samenleving en dat de focus op talent daarin vandaag meer plaats vraagt.

Veel gebruikte werkvormen buiten het huidige aanbod uit de loopbaan-
map:

• Levenslijn
• SWOT-analyse
• Droombaan/vacature
• Competentiespel
• Talentenspel

Literatuurstudie:
• Levenslijn, SWOT-analyse, droombaan/vacaturespel

Alle respondenten: 
• Map in het algemeen voldoende bijdraagt tot het laten ontdekken 
  van talenten 
• Bevat basis om aan de slag te gaan met talenten

Enkele respondenten: 
• basis bestaat uit drie vragen waaraan loopbaanbegeleiding moet 
  voldoen: 
• ‘Wie ben ik’? 
• ‘Wat kan ik’?
• ‘Wat wil ik’?

Opvallend: 
• Meerderheid van de respondenten geen blijk van criteria samenstelling    
  loopbaanmap

Talentgerichte werkvormen uit de huidige map volgens respondenten: 
• Passieoefening
• Energievreters en -nemers
• Interessetest
• MBTI-test
• Succesverhalen via de STARR-methode
• Kernkwadranten van offman

Resultaten onderzoeksvraag 2

Toetsing en beoordeling van de drie werkvormen

Het ontdekken van talent via kinderspeelgoed (Krekels, 2005).

Acht van de tien respondenten: 
• Werkvorm toevoegen aan loopbaanmap
• Een eenvoudige, leuke en herkenbare manier om talenten te laten 
  ontdekken
• Ideaal voor zowel hoge als lage profi elen.
• Minder geschikt voor verschillende generaties

Het ontdekken van talent via de levenslijn (Jansen-Terlouw, z.d.).

Acht van de tien respondenten:
• Verdient een plaats in de loopbaanmap
• Zet aan tot refl ectie over de volledige loopbaan en bewustwording van 
  positieve ervaringen en successen

Vier van de tien respondenten: 
• Een tijdsintensieve werkvorm met te veel diepgang en moeilijk voor 
  bepaalde coachees

Twee van de tien respondenten: 
• Niet op te nemen in de map omdat test niet standaard genoeg voor 
  loopbaanbegeleiding

Eén van deze twee respondenten: 
• Opnemen mits vereenvoudiging op maat van de coachee

Opvallend: Vier van de tien respondenten gebruikte de levenslijn reeds. 
Het ontdekken van talenten via het Competent Talent Spel (Barkmeijer en 
Brokken, 2016).

Alle respondenten: 
• liever niet op te nemen in de loopbaanmap
• Te tijdsrovend
• Te uitgebreid
• Te complex

Contradictie: Vijf van de tien respondenten: een goede werkvorm, wegens 
zeer uitgebreid en veel focus op talenten en competenties

Discussie

Toevoeging van twee werkvormen: 
• Levenslijn 
• Kinderspeelgoedoefening

Andere mogelijke werkvormen toe te voegen: 
• Droombaan/vacature
• SWOT-analyse
• Competentiespel
• Talentenspel

Behoefte om in de map een werkdefi nitie van talent op te nemen. 
De loopbaanmap draagt voldoende bij tot het laten ontdekken van talent. 
Loopbaanbegeleiding is meer dan alleen de zoektocht naar talenten.
Keuze en gebruik van werkvormen uit en buiten de loopbaanmap gebeurt op 
maat van de coachee. Flexibiliteit en vrijheid in de aanpak van coaching blijkt 
een belangrijke factor te zijn. Vooral de freelance coaches maken gretig ge-
bruik van deze aanpak.

Aanbeveling:
• Voortdurende evaluatie en actualisering!
• Groot aanbod aan werkvormen buiten de map
• Tendensen 
• Behoeftes coachees 

Map ≠ vast gegeven
Aanwending van map = verschillend van coach tot coach: ervaring/perceptie   
Freelancers = minder geremd bij beoordeling map => ‘zoveel loopbaanmappen 
als coaches’
Het belang van de UCP-meetings: netwerkfunctie!
Tot slot: deze studie kan en blijft slechts een bescheiden bijdrage zijn aan een 
kwaliteitsverhoging van de loopbaanbegeleidingsmap van Ucare, door verbe-
tering van het aanbod van werkvormen die bijdragen tot het laten ontdekken 
van de talenten van de deelnemers.
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“Do you experiment with your training?” 

The benefits of a (experimental)learning and development policy. 

Lotte Eerdekens 

 

Abstract: In the book “Strategic Training: Putting Employees first” Wentland (2007) makes the com-

parison between a company and a professional sports team: ‘An employee who does not receive train-

ing, is like an athlete who doesn’t exercise. He will not grow in his abilities’ Wentland (2007) explains 

that not investing in your employees is a strategic and dangerous mistake. In this research we will 

address the theme “Learning and development policies”. Following this theme different topics will be 

handled, for example: the benefits of a learning and development policy and the benefits of experi-

mental training. To support this theme and topics this article is built upon a literature study, in-depth 

interviews and a survey conducted with Canadian, North American and global companies. The results 

show that there are many benefits of implementing a learning and development policy, both on the 

productivity and economical side as well as on the personal side of the employee. Aside from this the 

benefits of implementing experiential training for a Learning and development policy gets more and 

more visible by companies.  

Keywords: Training, Learning and development policy, Experiential learning, benefits,     

 

Introduction 

As Wentland (2007) wrote in the book “Strategic 

Training: Putting Employees first,” he makes the 

comparison between a company and a professional 

sports team: ‘An employee who does not receive 

training, is like an athlete who doesn’t exercise. He 

will not grow in his abilities.’ This article will empha-

size the importance of having a Learning and Devel-

opment (L & D) policy. 

This article is written with the goal of informing com-

panies of the benefits in developing a learning and 

development policy. This study was conducted in the 

context of an internship with representatives from 

Canadian, North-American and Global companies and 

develops further into the benefits of a learning and 

development policy. 

This study is based on the theme “Learning and de-

velopment policies”. This theme is divided in tree re-

search questions: (1) ‘Do the selected companies 

have a learning and development policy buildup 

within their company?’, (2) ‘What are the benefits of 

having a L&D policy according to the literature?’ and 

(3) ‘What is the most effective way of training ac-

cording to the literature and does this correspond 

with companies opinions?’. 

Method 

To obtain data for this research a mixed method 

study was conducted. The first part consists of a lit-

erature study to collect background on the benefits 

of experimental training founded by earlier research. 

The second part concludes a qualitative research 

comparing the results to the literature study as well 
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as to explore the local market. The CAPI (computer 

assisted personal interview), was an in-depth inter-

view and was used to construct a semi-structured 

questionnaire. The interviews were conducted with 

three HR professionals currently active in a Canadian 

company.  

In a second phase according to the information ob-

tained from these in-depth interviews and the litera-

ture, a survey was prepared and send out by email 

to 539 Participants who had the title of director. The 

email addresses were obtained through research on 

LinkedIn and contacts of clients. The survey was sent 

out four times, three times by myself (this concludes 

two reminders) and one time trough the email ad-

dress of the C.E.O.. The survey was posted on the 

social media platform LinkedIn as well to attract more 

company representatives. Only 19.61% of the repre-

sented companies were global. 11.76% of companies 

are located in North-America and 68.63% of the rep-

resented companies were based in Canada.  

Conducting the research in two parts gave a concise 

overview on the Canadian trends in learning and de-

velopment, as well as to test the literature of the pol-

icies used in organisations. 

Results 

Wentland (2007) and Noëth (2017b) explained that 

not investing in your employees is a strategic and 

dangerous mistake. Noëth (2017b) completes that 

statement by saying that the people in your organi-

sation are the ones who need to make results and 

keep your organisation alive. In the following para-

graph we will study if companies pay attention to  

their L & D policy substantiated with the first research 

question: (1) ‘Do the selected companies have a 

learning and development policy buildup within their 

company?’ 

To answer this question, in the survey the partici-

pants were asked if the organisation they repre-

sented had a learning and development policy. As 

you can see in Figure 1, only 52.38% of the repre-

sented companies have a policy that gets used.   

 
Figure 1: the presence of an L & D policy. 

 

The participants from the represented companies 

that did not have a learning and development policy 

or were in the process of developing one  clarified the 

reasons for an absence of a policy to be: the size of 

the company, the trainings are not defined in a policy 

or due to the Human Resources department (the an-

swers where grouped in these categories).  

 

The benefits of training 

In this section the second research question will be 

handled: (2) ‘What are the benefits of having a L&D 

policy according to the literature?’ 

Investing in your employees, learning new skills, the 

training of old skills, … come together in your organ-

isation in the learning and development policy. But 

why should you put so much attention and money in 

your employees? The benefits of training can repre-

sent itself in different ways. Sels gives in his article of 

2002 some examples: a rise in productivity, a fewer 

dropout percentage, an improvement in the quality 

of the product, less complaints, less serious acci-

dents, increase turn-over, … Other authors go deeper 

in to these benefits. In this thesis they will be cate-

gorized in two categories: (a) productivity and eco-

nomic benefits and (b) personal development.  

a. Productivity and economic benefits   

Sisson and Storey (2003) and Gold (2001) both wrote 

about the fact that investing in training will give the 

workers the ability to fix their current problems as 

well as new capabilities that they will need in the fu-

ture. Training is mostly offered because of two major 

reasons. Ng and Dastmalchian (2011) say that the 

Answer Choices N %

Yes 22 52,38

Yes, but it doesn’t get used 6 14,29

No, but we are working on it 8 19,05

No, because ... 6 14,29

Does the company have a learning and development policy? 

(N = 50, Missing = 8)
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first reason is to improve labor productivity, well 

trained employees will have more economic benefits 

than they will cost. The second purpose is to motivate 

employees and to enhance the feeling of commit-

ment. The training of human capital is important for 

the functioning of the organisation, improving the or-

ganisational profit (Wernerfelt, 1984) and reaching 

an advantage compared to the competition (Barney, 

1991; Ng & Dastmalchian, 2011). Henard and 

McFadyen (2008) and Ng and Dastmalchian  (2011) 

also agree with that. They state that the knowhow 

and competences of an employee is an advantage on 

the competition because this knowledge is rare and 

a resource that is hard to imitate. Training will moti-

vate your employees and will align them more closely 

to the strategic policy of your company (Sels, 2002). 

Not only will it have an impact on the organisational 

policy, it will also impact the relationship between 

employees and create a collective mindset (Vidal-Sal-

azar, Hurtado-Torres & Matías-Reche, 2012). People 

will help each other and create a team where they 

share their knowledge (Edwards, Day, Arthur & Bell, 

2006). According to the research of Vidal-Salazar e.a. 

in 2012 employees that received training were more 

devoted to the company. Not only were they more 

devoted but felt more confident to work on there own 

career according to Noëth (2017b). Snow & Snell 

(1993) emphasizes that not only competencies are an 

advantage, but that there is a high correlation be-

tween knowledge and productivity which is important 

to the organisation as well.  

Sung and Choi examined in 2014 the link between 

training and organizational innovation performances. 

Innovation is promoted in an organization where 

there has been a focus on constant learning and that 

enables the exchange of ideas and knowledge among 

workers (Lau & Ngo, 2004). When workers are trig-

gered to share and use their knowledge then training 

investment can lead to an increase of innovation 

(Kang, Morris, & Snell, 2007). Innovation is neces-

sary to overcome risks and setbacks (Patterson, 

West, Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, Wal-

lace, 2005). You can’t get innovation without moti-

vated and trained people (Collins & Smith, 2006). An 

innovative work environment brings together individ-

ual and interpersonal learning to create the best re-

sults.   

b. Personal development   

Developing employees may take away any anxiety or 

frustrations created by unfamiliar work situations. 

Chen, Chang, and Yeh (2004) add that the invest-

ment will also increase the flexibility of the employ-

ees. Research has shown that training also has an 

impact on: knowledge, construction of collective 

mental models, etc. (Edwards e.a., 2006; Snow & 

Snell, 1993). To develop some competences even 

more, training is required (Vidal-Salazar e.a., 2012). 

Vidal-Salazar e.a. (2012) say that a training will only 

influence the organisation if the programme is ongo-

ing and coherent with the actual needs of the organ-

isation. Ng and Dastmalchian (2011) complete this 

theory by calling a training effective if there is moti-

vation to learn from the employee, the training must 

be relevant to the work of the trainee and the he/she 

must learn something new.       

How to train Soft skills?  

In an organization, learning is provided by training. 

Mackelprang, Jayaram and Xu (2012) describe two 

types of training. First they talk about ’job specific 

training’ (or hard skills). This training is given to an 

employee to improve his/her or service performance 

(Arthur Jr., Bennett Jr., Edens, & Bell, 2003; Skaggs 

& Youndt, 2004). Secondly there is the quality man-

agement training or soft skill training, developed to 

enhance skills that assist other employees (Clegg, 

Rees, & Titchen, 2010). Noëth, (2017b) pleads for 

more investment and attention to these soft skills for 

junior profiles. A lot of recent graduates have a lot of 

technical knowledge (hard skills) but are not trained 

in the soft skills. This while many companies expect 

from the junior profile that they are (Noëth, 2017b).       
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The benefits of experimental training  

Noëth (2017a) puts another focus on McCall’s 

70:20:10 theory. Mccall, Lombardo, & Morrison, 

(1988) say that approximately 70% of learning 

comes from people trying and practicing. About 20% 

of learning, comes from asking questions and feed-

back. These 90% are informal. Informal learning can 

be in provided in different types of training, for ex-

ample: experimental training. The leftover 10% 

comes from formal classroom learning. This insight is 

crucial because organizations are investing mostly in 

different types of training that might have less bene-

fits, namely on the formal 10% and not the informal 

90% (Noëth, 2017a). These percentages are an esti-

mations and indicators to help visualise the effect of 

informal learning compared to formal learning. In dif-

ferent research varying percentages can be found 

(Noëth, 2017b). This was confirmed partly by the sur-

vey results. The results show that 73.17% of compa-

nies still use classroom training to train their employ-

ees (figure 2). The answers to the question: “What is 

in your opinion the most effective way of training” 

were evaluated. The answers noted in answer option 

'others' were reviewed, answers that belonged to 

other answer options were included in the analysis at 

their correct location. The questioned respondents 

that had the opinion that other kinds of training are 

more effective, than the given training possibilities, 

say that; a combination of the given possibilities or 

coaching are more effective. They also mentioned 

that the effectiveness of the training depends on the 

topic. This gives an answer to the last research ques-

tion in this article: (3) ‘What is the most effective way 

of training according to the literature and does this 

correspond with the companies opinions?’ 

 

Figure 2: Most effective form of training & seminars/training 
current in organisation 

Besides that, it also shows that 43.9% of questioned 

organisations already invest in experimental and ac-

tive training (Figure 2) and 90.24% are training or  

are open to training their employees in an experi-

mental/active way (figure 3).  

 

Figure 3: Open to experimental/active training   

This combined with the fact that most representa-

tives (61.9%) believe that experimental and active 

classes are the most effective way to train your em-

ployees (figure 2), shows us that the benefits of in-

vesting in experimental training are getting more and 

more visible. The reason why 9.76% of questioned 

organisations are not training or are not open to 

training in an experimental or active way is because: 

they don’t think it is useful, they have no idea of what 

it is, their budget does not allow it or they believe 

that it requires more effort to plan and get people 

engaged. 

Experiential training is a way of investing in the 90% 

of informal learning. Experiential learning can be 

found in literature under different names, for exam-

ple: learning by doing, applied experiential learning, 

or trial and error learning (Gentry, 1990). Beard & 

Wilson (2006) give a definition of experiential learn-

ing: 

“Experiential learning is the sense-making 

process of active engagement between the 

inner world of the person and the outer 

world of the environment” (Beard & Wilson, 

2006, p.19) 

There is, of course, no “best way of learning” and 

everybody learns better in a different way (Council, 

Education, Sciences, & Practice, 2000; Noëth, 

Answer Choices N % N %

Boardroom 

seminars/training 30 73,17
6

14,29

Experiential & active 

seminars/training 18 43,9
31

73,8
online 

seminars/training 31 75,61
1

2,38

Other 7 17,07 5 11,9

What in your 

opinion is the most 

effective form of 

training? 

(N = 50, Missing = 8)

What seminars/ 

training are you 

doing at your current 

organization?

(N = 50, Missing = 9)

Answer Choices N %

Yes, actively training 19 46,34

Yes, but not actively training 18 43,9

No: not useful 1 2,44

No: other reasons 3 7,32

Is your organisation open to experimential/active 

seminars/training? (N = 50, Missing = 9)
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2017a). Hendriksen and Bos (2014), Noëth (2017a) 

and Beard and Wilson (2006) cite the learning circle 

of Kolb when talking about experimental and informal 

learning. They say that learning is a process and a 

cycle with no fixed beginning or ending (Armstrong 

& Fukami, 2009; Hendriksen & Bos, 2014; Noëth, 

2017a). Some people prefer to learn by doing, others 

prefer to observe. Every person learns in a different 

way. Every person prefers a specific way of learning, 

but learning is a process that links all different styles. 

The best thing to do is to combine all methods of 

Kolb’s learning circle in training (Noëth, 2017a).   

Experiential training has the benefit of providing skills 

on a long-term basis and training the employee way 

more effectively (Beard & Wilson, 2006). Beard and 

Wilson (2006) and Brown (1971) say this is possible 

because in experimental training learning is provided 

by active engagement which gives the possibility to 

include the trainee in every aspect: his/her feelings, 

thoughts and experiences. Armstrong and Fukami 

(2009) calls it “an ideal learning circle”. They add to 

this that experiential training is beneficial for the de-

velopment of many soft skills like problem solving, 

decision making, taking initiative, etc. It creates a 

creative learning environment in which the learned 

skills can be tested immediately (Armstrong & Fu-

kami, 2009). This is because we convert a external 

exercise or practice into an internal learning possibil-

ity (Beard & Wilson, 2006). According to Armstrong 

and Fukami (2009) experiential learning is the most 

effective way of learning, as it activates multiple parts 

of the brain.  

There are many ways of doing experimental learning 

(E-learning, blended learning, Horse Assisted Learn-

ing, etc.). Extensive documentation was written 

about each individual training program, showing the 

benefits of each individual training.   

Discussion 

Conclusion  

To the question (1) ‘Do the selected companies have 

a learning and development policy build up within 

there company?’ it is conclusive that almost three out 

of four of the questioned companies are investing or 

want to invest in their employees by training them.    

Investing in your employees has multiple benefits in 

a wide rang of fields. From larger organisational profit 

and better knowhow in your information to motivat-

ing your employees and aligning them with your stra-

tegic policy (Henard & McFadyen, 2008); Ng & 

Dastmalchian, 2011; Vidal-Salazar e.a., 2012; Wer-

nerfelt, 1984). ((2) ‘What are the benefits of having 

a L&D policy according to the literature?’) 

(3) ‘What is the most effective way of training ac-

cording to the literature and does this correspondent 

with companies opinions?’: According to the litera-

ture, Experiential learning has extra benefits when 

implemented in a learning and development policy. It 

will definitely have an impact on the log-term skillset 

of your employees (Beard & Wilson, 2006) as well as 

their soft skills Armstrong and Fukami (2009). 

Difficulties  

Much research has been done on different types of 

experimental learning. For example: Horse Assisted 

Learning (EAL), E-Learning, Blended learning, etc. 

However, little research was conducted on the gen-

eral benefits of Experimental learning/training in the 

workplace. 

The results of this study can not be generalised due 

to the market that this research was based on. Only 

19.61% of the represented companies were global. 

11.76% of companies are located in North-America 

and 68.63% of the represented companies were 

based in Canada.  

Recommendations for further research 

Due to the limited time and size of this research, not 

many variables where taken into account. Further re-

search has to take more company related variables 

(like: size, industry, …) into account.   
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To make the results more generalised companies 

from different markets have to be questioned.  

Different types of experimental learning can have dif-

ferent benefits. This research describes the general 

benefits of implementing experimental learning in a 

L & D policy. Further research on each different type 

of training must be conducted before deciding on the 

most beneficial training for a company.   

 

Lotte EERDEKENS 

Student Human Resources 

UCLL Social School 
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HUMAN RESOURCES
SOCIAL WORK

“DO YOU EXPERIMENT WITH YOUR TRAINING?”
The benefits of a (experimental) learning and development policy

Eerdekens 
Lotte

Introduction: 
In this studie we examine whether it is interesting for
companies to invest in the development of their
employees. We do this on the basis of three research
questions:
(1) ‘Do the selected companies have a learning and

development (L&D) policy buildup within their
company?’,

(2) ‘What are the benefits of having a L&D policy
according to the literature?’,

(3) ‘What is the most effective way of training according
to the literature and does this correspond with
companies opinions?’

Method: 
A mixed method study was used to answer the above
research questions:
- A literature study,

- A qualitive research: (CAPI) using a semi-structured
questionnaire,

- An electronic survey.

The majority of represented companies who conducted
in this research are Canadian (68.63%), 11.76% are
North-American Companies and 19.61% of represented
companies is located worldwide. In total 50 companies
participated in this study

(1)

(2) Having an L&D policy has many benefits according to the
literature. In this study the different benefits get categorized
in:

a. Productivity and economic benefits (for example: labor
productivity (Ng & Dastmalchian, 2011), organizational
innovation (Sung & Choi, 2014), etc.)

b. Personal development (for example: decrease in anxiety
(Chen, Chang & Yeh, 2014) etc.).

(3)

There is, of course, no “best way of learning” and
everybody learns better in a different way (Council, Education,
Sciences, & Practice, 2000; Noëth, 2017a). But,

Conclusion: 
We can conclude that almost three out of four of the
questioned companies are investing or want to invest in
their employees by training them. Investing in your
employees has multiple benefits in a wide rang of
fields. According to the literature, Experiential
learning has many benefits when implemented in a
learning and development policy.
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Results:
Wentland (2007) and Noëth (2017b) explained that
not investing in your employees is a strategic and
dangerous mistake. The people in your organization
are the ones who need to make results and keep
your organization alive (Noëth , 2017b).

Experimental learning involves different types of
learning and provides many other benefits to the
organization and employees. For example: experimental
learning will have an impact on the log-term skillset of
your employees (Beard & Wilson, 2006).

https://doi.org/10.1108/13620430410544364
https://doi.org/10.1080/09585192.2011.555126
https://doi.org/10.1002/job.1897
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=388924&site=ehost-live


Ellen FRANCKEN – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 1 

 

Departement Sociale School 

Personeelswerk 
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Verandering? Help! 

Noden van medewerkers tijdens de invoering van 

permanente feedback.  

Ellen FRANCKEN 

 

Abstract: Dit onderzoek tracht de noden van de medewerkers van Rikolto in België gedurende de 

implementatie van permanente feedback te achterhalen. Het uiteindelijke doel is dat de 

personeelsdienst op deze noden kan inspelen met geschikte ondersteuning.  Om dit te achterhalen 

werden in totaal 18 diepte-interviews gehouden met 13 respondenten. De resultaten tonen dat de 

teamcoördinatoren nood hebben aan ondersteuning bij het analyseren van de input van de 

medewerkers, het filteren van concrete gespreksonderwerpen en het faciliteren van een bespreking in 

team. Daarenboven leeft er een nood aan informatie over gesprekstechnieken bij zowel teamleden als 

teamcoördinatoren. Verder geven de respondenten enkele uitdagingen aan waar de personeelsdienst 

van Rikolto in België extra aandacht aan kan besteden. Namelijk een veilige omgeving in elk team, 

diepgaande teambesprekingen en de actieve aanpak van aangereikte noden. Kortom, er moet aandacht 

zijn voor het creëren van een feedbackcultuur in de organisatie. 

 

Inleiding 

Zelfsturing is een actueel thema binnen organisaties. 

De organisatie van arbeid heeft namelijk invloed op 

de productiviteit van medewerkers (Caliendo & Rossi-

Handberg, 2012; Milikin, Hom & Manz, 2010; 

Stewart, Courtright & Barrick, 2012). De werking van 

een team is de basis van kwalitatief werk en hoog 

performante medewerkers (Stewart et al. 2012). Uit 

onderzoek van Lee en Edmondson in 2017 blijkt 

daarenboven dat steeds meer organisaties naar 

manieren zoeken om zich minder hiërarchisch te 

organiseren met als doel meer innovatieve, 

wendbare en rijkere werkplekken te worden. 

Aandacht voor de organisatiestructuur is dus een 

noodzaak.   

Uit onderzoek van Zimmerman in 2011 blijkt 

eveneens dat aandacht voor verandering in een 

organisatie van belang is om een geslaagde 

verandering te bekomen. Door de medewerkers 

intensief te ondersteunen stijgt de slaagkans van de 

verandering (Zimmerman, 2011).   

In opdracht van Rikolto (Vredeseilanden) ging ik op 

zoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag “Op 

welke manieren kan de personeelsdienst van Rikolto 

in België zijn medewerkers ondersteunen tijdens de 

implementatie van een systeem van permanente 

feedback?”. De organisatie prioriteerde het op 

regelmatige basis stilstaan bij en verbeteren van het 

functioneren van zijn werknemers. Daarenboven is 

dit onderzoek een vervolg op het traject van Stan Van 

Peborgh, die de nieuwe manier van evalueren, het 

systeem van permanente feedback, vorm gaf. Een 

verderzetting van deze verwezenlijking was daarom 

evident.  
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Om dit artikel te lezen is het belangrijk wat 

achtergrond informatie te kennen. Om te beginnen is 

het belangrijk het systeem van permanente feedback 

toe te lichten. Deze evaluatiemethode heeft de 

ontwikkeling van medewerkers op individueel-, team- 

en organisatieniveau als doel. Dit wordt verwezenlijkt 

door besprekingen in team op regelmatige 

tijdstippen. Elke drie maanden staat een team samen 

stil bij zijn functioneren gedurende een 

teambespreking. Die teambespreking is gebaseerd 

op twee evaluaties: een zelfevaluatie en een 

organisatie evaluatie. Een zelfevaluatie wordt 

maandelijks ingevuld door elk teamlid en elke 

teamcoördinator. Hierin evalueert de medewerker 

zijn functioneren van de afgelopen maand. Een 

organisatie evaluatie wordt 3-maandelijks ingevuld 

door elke teamcoördinator, hierin evalueert hij/zij het 

functioneren van elk teamlid binnen zijn team. De 

evaluaties worden verwerkt tot grafieken en tabellen, 

die elke teamcoördinator hierna analyseert en 

gebruikt als voedingsstof voor de teambespreking. 

Ook elke teamcoördinator individueel wordt 

beoordeeld volgens permanente feedback met de 

directeur van Rikolto in België. Zij vullen elke maand 

een zelfevaluatie in, de directeur van Rikolto in België 

fungeert hier als teamcoördinator (Van Peborgh, 

2017). 

Als tweede definieer ik het woord ondersteunen. In 

dit onderzoek volg ik de definitie van ondersteuning 

zoals onderzocht door Rosha en Lace in 2016. Zij 

beschrijven ondersteuning als een regelmatig en 

synergetisch proces dat doel georiënteerd is. Dit doel 

is het bereiken van resultaten en persoonlijke groei, 

leren en ontwikkeling.  

Als derde kan ook het begrip medewerkers meer 

duiding verdragen. Met medewerkers van Rikolto in 

België bedoelen we in dit artikel alle mensen die 

tewerkgesteld zijn bij deze organisatie. Dit wil zeggen 

elke teamcoördinator en elk teamlid.  

Dit onderzoek kan voor organisaties een leidraad 

bieden in de eigen ondersteuning en 

aandachtspunten tijdens een verandering naar of 

richting zelfsturing. Desondanks adviseer ik andere 

organisaties om ook de vinger aan de pols te houden 

met de eigen context, met de eigen medewerkers en 

hun noden.  

In dit artikel geef ik eerst een overzicht van de 

gebruikte methodologie. Hierin geef ik meer duiding 

aan en beargumenteer ik gemaakte keuzes. 

Daaropvolgend vind je een weergave van de meeste 

frappante resultaten. Afsluiten doe ik met een 

discussie waarin ik enkele aanbevelingen geef 

gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. 

Verder schets ik ook de beperkingen van het 

onderzoek.    

Methodologie 

Onderzoeksmethode 

Om inzicht te krijgen in de onderzoeksvraag “Op 

welke manieren kan de personeelsdienst van Rikolto 

in België zijn medewerkers ondersteunen tijdens de 

implementatie van een systeem van permanente 

feedback?” maakte ik gebruik van kwalitatief 

onderzoek. Ik koos voor kwalitatief onderzoek omdat 

de beschrijving en interpretatie van een probleem 

hierbij voorop staat (Swamborn, 2015). Ik onderzoek 

namelijk hoe een respondent de situatie ervaart en 

beleeft. 

Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews. Een 

diepte-interview is de geschikte onderzoeksmethode 

in deze situatie gezien een onderzoeker zich bij 

frappante antwoorden kan verdiepen en om 

verduidelijking kan vragen indien nodig. Op deze 

wijze kan een perceptie van een respondent zo goed 

mogelijk begrepen worden. Een respondent kan 

verder zijn of haar specifieke noden bespreken en 

nauwkeurig schetsen. Een diepte-interview heeft ook 

nadelen. Het grootste nadeel is dat diepte-interviews 

erg tijdrovend zijn. Om het representatieve karakter 

van het onderzoek te waarborgen maakte ik gebruik 

van een steekproef, dit bespreek ik verder onder de 

titel ‘respondenten’. 
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Het diepte-interview bestond voornamelijk uit open 

vragen. Indien een gesloten vraag niet vermeden kon 

worden, werd een extra bijvraag gesteld.  

Respondenten 

Het kwalitatieve onderzoek telde 13 respondenten 

van de in totaal 32 medewerkers1 van Rikolto in 

België. Het onderzoek bestond uit diepte-interviews 

met twee verschillende respondentengroepen: de 

teamcoördinatoren en de teamleden.  

Ik ondervroeg elke teamcoördinator die op het 

moment van het onderzoek actief was bij Rikolto in 

België2 op twee verschillende tijdstippen. Dit 

impliceert de bevraging van 6 teamcoördinatoren 

tijdens de eerste diepte-interviews en een bevraging 

van vijf teamcoördinatoren gedurende de tweede 

reeks diepte-interviews. De teamcoördinatoren zijn 

interessante respondenten aangezien zij een 

voorname rol spelen in het systeem van permanente 

feedback. Zij beoordelen namelijk alle teamleden, 

analyseren de resultaten van alle zelfevaluaties en 

organisatie evaluaties en leiden elke drie maanden 

een teambespreking.  

Aangezien het evaluatiemoment tot doel heeft elke 

medewerker zo goed mogelijk te laten functioneren 

is het van belang ook hen te bevragen. Gezien de 

beperkte duur van het onderzoek was het onmogelijk 

om alle teamleden te bevragen, daarom maakte ik 

gebruik van een steekproef. Hierbij werd rekening 

gehouden met de vertegenwoordiging van elk team 

in het onderzoek. Daarenboven werden afhankelijk 

van de grootte van team meer of minder teamleden 

bevraagd3.  De steekproef van de teamleden werd 

verder gebaseerd op suggesties van de 

personeelsverantwoordelijke en de 

teamcoördinatoren. Voorts werd eveneens rekening 

gehouden met een evenredige 

gendervertegenwoordiging bij de respondenten.  

Sommige respondenten hebben meerdere, 

overlappende functies binnen Rikolto in België. In dit 

geval bevraag ik hen naar hun expertise vanuit één 

functie.  

Tijdsbepaling interviews 

Ook de tijdsbepaling was een belangrijke keuze in het 

onderzoek. Om alle respondenten doorheen de tijd 

op te kunnen volgen hield ik in totaal achttien 

individuele diepte-interviews op twee verschillende 

tijdstippen.  

De eerste reeks diepte-interviews vonden plaats vóór 

een eerste teambespreking. Op dit moment vulden 

de teamcoördinatoren al enkele keren een 

zelfevaluatie en organisatie evaluatie in. Verdere 

analyseerden zij reeds de verwerkte gegevens met 

behulp van het analysedocument. Op die manier 

hadden de teamcoördinatoren een volledig beeld van 

het systeem van permanente feedback en konden zij 

op een correcte manier inschatten of, en in welke 

vorm ondersteuning nodig was. Voorts kon door deze 

tijdsbepaling relatief snel ondersteuning worden 

uitgewerkt op basis van input van de medewerkers.  

De tweede reeks diepte-interviews, met zowel de 

teamcoördinatoren als de teamleden vonden plaats 

na een eerste teambespreking. Dit was ongeveer 

anderhalve maand later in vergelijking met de eerste 

reeks diepte-interviews met de teamcoördinatoren.  

Zowel de teamcoördinatoren als de teamleden 

hadden op dat moment elke fase4 van het systeem 

van permanente feedback doorlopen. Daarmee 

hadden ze een volledig beeld van de werking van het 

systeem van permanente feedback en de 

ondersteuning waaraan nood was.  

Beperken ongewenste invloeden op antwoorden 

Om ruis tijdens de diepte-interviews te voorkomen 

vonden alle diepte-interviews plaats in een 

geluidsdichte ruimte binnen het gebouw van Rikolto 

in België. Verder gebeurde elk diepte-interview 

gedurende de kantooruren.  

Daarnaast probeerde ik ervoor te zorgen dat de 

perceptie van een respondent op mijn rol binnen de 
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organisatie zijn of haar antwoorden niet beïnvloedde. 

Een interviewer kan namelijk een effect hebben op 

antwoorden die respondenten geven (Swamborn, 

2015). Indien de respondenten mij percipieerden als 

onafhankelijke bron, kon eerlijkheid gestimuleerd 

worden. Om dit te bereiken werd mijn rol als 

onderzoeker binnen de organisatie en de anonimiteit 

van elke respondent benadrukt bij de start van elk 

interview. 

Data verwerking 

Ik maximaliseer de objectiviteit van het onderzoek 

door gebruik te maken van een audiorecorder. 

Hierdoor vermijd ik onmiddellijke eigen interpretaties 

gedurende het interview. Voor aanvang van het 

interview vroeg ik steeds uitdrukkelijk om de 

toestemming van de respondent om de recorder te 

gebruiken. De geluidsopnames werden na het 

interview opgeslagen op een enkel voor mij 

toegankelijke locatie op een computer.  

De dataverwerking is gebaseerd op de 

geluidsopnames. Vanuit de verschillende 

geluidsopnames werd elk interview uitgetypt, vanaf 

dit moment werden steeds aliassen gebruikt. Hieruit 

werden dan gelijkenissen, tegenstellingen, algemene 

tendensen en opmerkelijke antwoorden geselecteerd 

en weergegeven in dit artikel.  

Resultaten 

Algemene positieve houding  

Geen enkele respondent had een negatieve houding 

tegenover het systeem van permanente feedback. 

Negen van de dertien respondenten waren zeer 

positief. Tijdens het diepte-interview was Mark’s 

reactie:  

“Vroeger was dat [de evaluatie] in een hele 

andere dynamiek, waar ik me niet goed in 

voelde.  (...) Dat is nogal kunstmatig. Je 

kijkt naar de doelen en dan probeer je er 

een nuttig gesprek over te voeren. Dit 

[systeem van permanente feedback] is 

beter op voorwaarde dat het echt gaat over 

het team en je daar de tijd voor neemt.” 

(Mark, 2018) 

Twee respondenten hadden een eerder afwachtende 

houding jegens deze evaluatiemethode. Zij gaven in 

hun interviews meerdere malen aan dat er nog 

enkele maanden nodig zijn om de exacte output van 

dit systeem in te schatten. Zij waren dus 

voorzichtiger in hun antwoorden. Interessant om te 

vermelden is dat de twee respondenten tot eenzelfde 

team behoren. Verder waren twee andere 

respondenten matig positief over het systeem van 

permanente feedback. Zij benadrukten de nood aan 

individuele gesprekken. Ook deze twee respondenten 

werkten in eenzelfde team. Uit onderzoek van 

Prediscan en Roiban (2015) bleek dat steun van 

zowel de medewerkers als het management een 

voorwaarde is voor een succesvolle verandering. We 

kunnen concluderen dat, in deze eerste fase, voldaan 

is aan deze voorwaarde. Daarenboven onderzochten 

Seo, Tayor, Hill, Zhang, Tesluk en Lorinkova in 2012 

het effect van verandering in een organisatie in een 

beginnende en latere fase. Uit hun onderzoek bleek 

dat zowel een positieve als een negatieve reactie in 

een eerste fase van verandering veelal een indicatie 

geeft voor de houding ten opzichte van de 

verandering in een latere fase van verandering. Deze 

latere fase start twaalf maanden na de implementatie 

van de verandering. Vanuit dit onderzoek kunnen we 

dus verwachten dat de positieve houding, mits 

stabiele omgeving, normaliter zal aanhouden.  

Naast een over het algemeen positieve houding van 

de medewerkers werden er ook uitdagingen en 

noden aangegeven tijdens de diepte-interviews. 

Deze vormen de basis van de ondersteuning die de 

personeelsdienst van Rikolto in België kan bieden. 

Noden 

Uit het onderzoek blijkt dat drie van de zes 

teamcoördinatoren ondersteund willen worden bij 

hun volgende analyse. De analyse is een onderdeel 

van het systeem van permanente feedback en 
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bestaat uit het interpreteren van alle gegevens uit de 

zelfevaluaties en organisatie evaluaties. Deze 

gegevens werden door de personeelsdienst verwerkt 

tot één analysedocument. Dit analysedocument is op 

die manier de voedingsstof voor een teambespreking 

(Van Peborgh, 2017). Twee teamcoördinatoren 

wilden de volgende analyse samen met een 

medewerker van de personeelsdienst doen, één 

teamcoördinator wou graag zijn volgende analyse 

zelfstandig doen om hierna met een medewerker van 

de personeelsdienst samen te zitten en na te gaan of 

de conclusies die hij uit het analysedocument trok 

overeenkomen met de conclusies die de 

personeelsdienst zou maken. Deze 

teamcoördinatoren kunnen ondersteuning gebruiken 

in het trekken van conclusies uit de cijfers in het 

analysedocument.  

Elke teamcoördinator stelde dat hij of zij ondersteund 

wilde worden tijdens of alvorens een eerste 

teambespreking. Vier van de zes teamcoördinatoren 

geven aan het moeilijk te vinden om de ruwe 

gegevens van het analysedocument om te zetten 

naar een gesprek in hun team. Deze 

teamcoördinatoren geven aan dat het voor hen 

onduidelijk is welke gegevens er besproken dienen te 

worden tijdens een teambespreking en welke niet. 

Twee teamcoördinatoren stellen daarenboven de 

vraag welke stappen ze moeten zetten als blijkt dat 

er zeer negatieve resultaten of consequent negatieve 

resultaten zijn. Twee teamcoördinatoren vragen 

verder om een duidelijke aanpak van een 

teambespreking. Een eerste vroeg naar een manier 

van aanpak en het gebruik van verslagen. Een 

tweede teamcoördinator vroeg naar de 

tijdsafbakening en een vast verloop van een 

teambespreking. Verder ijvert één teamcoördinator 

voor eenzelfde aanpak door iedere teamcoördinator.  

Uit onderzoek van Nilakant (2006) blijkt dat goed 

leiderschap een essentieel component is van een 

geslaagde verandering. In casu wordt dit leiderschap 

opgenomen vanuit de personeelsdienst. De 

personeelsdienst begeleidt en ondersteunt de 

teamcoördinatoren en teamleden gedurende de 

verandering. De onderzoekers beweren dat er vier 

soorten leiderschap nodig zijn voor een goede 

verandering. Één van de soorten leiderschap heeft 

als doel de medewerkers te empoweren. Een leider 

laat medewerkers geloven dat ze uitdagingen kunnen 

aangaan en nieuwe taken meester kunnen worden. 

(Nilakant, 2006). In de hiervoor aangegeven noden 

komt deze laatste soort leiderschap sterk naar boven. 

De personeelsdienst dient de teamcoördinatoren te 

empoweren om met het systeem van permanente 

feedback aan de slag te gaan. Zo kunnen zij op hun 

beurt de medewerkers empoweren om het meeste 

uit het systeem van permanente feedback te halen.  

Elf van de dertien respondenten denken dat het 

systeem van permanente feedback conflicten, 

irritaties of problemen naar boven brengt. Al deze 

respondenten vinden dat positief. De hantering van 

een conflict of omgang met lastige situaties is 

afhankelijk van het individu. Tien respondenten 

zouden bij een zwaar conflict graag een derde 

persoon betrekken om het conflict te bemiddelden. 

Zes van de respondenten verwijzen daarbij naar de 

personeelsverantwoordelijke. Vier respondenten zien 

die rol bij de teamcoördinator. Opvallend is dat drie 

van die vier respondenten zelf teamcoördinator zijn. 

Vier andere respondenten geven aan in eerste 

instantie zelf tot een gesprek te willen komen om het 

conflict op te lossen. Geen enkele respondent wenst 

hierin momenteel al extra ondersteuning. Gilles 

(2018) ziet in een teambespreking meer dan 

conflicten naar boven komen. Hij zegt:  

“Ik denk dat dat een stuk de bedreiging van 

verandering wegneemt. (...) Een 

verandering evolueert en we gaan vanaf de 

eerste keer wel zien hoe het verder gaat 

evolueren of waar het bij moet gestuurd 

worden. (...) We bekijken dat soort dingen 

op geregelde tijdstippen of iedereen er 

gelukkig mee is.” 
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Volgens hem is deze permanente feedback dus een 

middel om veranderingen op te volgen en ze minder 

bedreigend te maken.  

Vijf respondenten geven aan extra ondersteuning te 

willen rond gesprektechnieken. Meestal wordt er 

extra informatie gevraagd over de aanpak van 

problemen of moeilijke situaties en boodschappen. 

Verder vroeg één teamcoördinator ook naar deze 

ondersteuning voor haar teamleden. De 

ondersteuning van gesprekstechnieken is extra 

relevant aangezien negen medewerkers aangeven 

dat zij het geven van negatieve feedback soms 

vermijden. Verder verwijzen drie respondenten naar 

andere medewerkers in de organisatie die naar hun 

mening moeilijkheden ondervinden met het geven 

van negatieve of kritiserende feedback. Het 

uiteindelijke doel van kritiserende feedback is om 

bepaalde gedragingen en het functioneren van 

iemand bij te sturen. Het stuurt aan op ontwikkeling 

en wilt verandering en groei stimuleren (Dehertog, 

Mertens, Boutsen, Taveirne, Bloemen, Matthysen & 

Somers, 2016; Geenen, 2015). Ondersteuning in het 

geven van deze feedback is bijgevolg van belang. Het 

helpt niet alleen de individuen om feedback te 

kunnen geven, maar ook de persoon die feedback 

ontvangt kan zich verder ontwikkelen.  

Uitdagingen 

Daarnaast gaven de teamcoördinatoren en 

teamleden uitdagingen aan die het gebruik van het 

systeem van permanente feedback kunnen 

bemoeilijken. De personeelsdienst van Rikolto in 

België dient extra aandacht te hebben voor deze 

uitdagingen, aangezien deze uitdagingen kunnen 

uitgroeien tot noden.  

Een eerste uitdaging die bij acht van de dertien 

medewerkers naar boven kwam was het belang van 

een veilige omgeving tijdens een teambespreking. 

Vier teamcoördinatoren en vier teamleden gaven aan 

dat dit van belang is om deze manier van evalueren 

te laten slagen. Negen respondenten gaven 

daarnaast aan dat er weldegelijk een veilige 

omgeving was gedurende hun teambespreking.  

Daarenboven gaven drie teamcoördinatoren aan dat 

een teambespreking in een klein team makkelijker 

zou zijn dan een teambespreking in een team met 

meer medewerkers. Hiervoor werden diverse 

redenen aangegeven, de meest voorkomende waren 

een grotere vertrouwensband en meer openheid in 

het team. Die vertrouwensband werd daarenboven 

door twee teamleden aangehaald. 

Verder gaven zes medewerkers aan dat het 

algemeen blijven van een teambespreking een valkuil 

kan zijn voor deze manier van evalueren. Bepaalde 

conflicten, problemen of groeikansen van het team 

kunnen volgens hen onderbelicht blijven indien een 

teambespreking onvoldoende diepgang kent.  

Een laatste aandachtspunt is de acties die volgen op 

aangereikte problemen. Acht respondenten, waarvan 

de helft teamcoördinatoren en de helft teamleden 

zeggen gedurende het onderzoek dat het belangrijk 

is dat er gevolgen komen voor aangereikte 

problemen. Moira (2018) zei tijdens het diepte-

interview: “Als er niets mee gedaan wordt dan is een 

evaluatiemoment sowieso niet nuttig.” Vier van de 

zeven teamleden haalden aan dat dit momenteel 

onvoldoende gebeurt. Geen enkele teamcoördinator 

haalt aan dat dit momenteel onvoldoende gebeurt. 

Opvallend is verder dat de helft van de vier in 

eenzelfde team werkt.  

Discussie 

We kunnen concluderen dat de personeelsdienst van 

Rikolto in België zijn medewerkers op diverse 

manieren kan ondersteunen tijdens de implementatie 

van een systeem van permanente feedback. Vanuit 

de resultaten raad ik aan diverse ondersteuning aan 

te bieden.  

Als eerste dienen de teamcoördinatoren ondersteund 

te worden bij het gebruik van het analysedocument. 

De interpretatie van de gegevens werd door de helft 

van de teamcoördinatoren als moeilijkheid 
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aangegeven. Ook de keuze welke gegevens te 

brengen op een teambespreking en hoe die dan te 

brengen op een teambespreking dient ondersteund 

te worden. Dit werd aangegeven door vier van de zes 

teamcoördinatoren.  

Als laatste worden er enkele uitdagingen aangegeven 

waarop de personeelsdienst van Rikolto in België kan 

inspelen. Dit zijn dus (nog) geen noden, maar wel 

zaken waar de personeelsdienst van Rikolto in België 

volgens de respondenten extra aandacht aan kan 

geven. Een eerste is de grotere teams, waarin 

volgens de respondenten een minder grote 

vertrouwensband en minder openheid leeft in 

vergelijking met de kleine teams. Over het algemeen 

zien we dat er wel een gevoel van veligheid leeft in 

de teams, negen van de dertien van de respondenten 

geven dit aan. Een volgende uitdaging is de diepgang 

van een teambespreking, die moet volgens zes 

respondenten voldoende aanwezig zijn om 

werkpunten naar boven te brengen. Als laatste geven 

acht van de dertien respondenten aan dat er actie 

moet volgen op aangereikte problemen. Vier van de 

zeven bevraagde teamleden vinden dat dit 

momenteel onvoldoende gebeurt, frappant is dat 

geen enkele teamcoördinator aangaf dat dit 

momenteel onvoldoende gebeurt.  

Om af te sluiten is het van belang enkele 

bedenkingen te formuleren bij het onderzoek. Als 

eerste is het onderzoek niet generaliseerbaar voor 

heel Rikolto in België aangezien één teamcoördinator 

afwezig was gedurende heel de onderzoeksperiode 

en het team het gebruik van het systeem van 

permanente feedback uitstelde tot haar terugkomst. 

Bijgevolg kon dit team niet deelnemen aan het 

onderzoek. Noden van dit gehele team dienen later 

nog onderzocht te worden. Verder nam één 

teamcoördinator tijdens de tweede reeks diepte-

interviews niet deel, waardoor ook hier een deel 

kennis ontbreekt. Als derde waren sommige 

teambesprekingen beperkt of anders aangepakt dan 

gebruikelijk als gevolg van deadlines, tijdgebrek en 

een gebrek aan ervaring met dit systeem. Aangezien 

de mening van een respondent op die ene 

teambespreking gebaseerd is kan deze licht 

vertekend zijn. Verder staat Rikolto in België voor een 

structuurverandering, waarbij twee huidige teams 

evolueren naar diverse projectteams. Hierdoor 

kunnen er andere noden ontstaan of kunnen 

bepaalde momenteel bevonden noden niet langer 

relevant blijken. Ook hier is verder onderzoek 

aanbevolen. 

Dit onderzoek is slechts een onderdeel van het 

onderzoek dat ik voerde bij Rikolto in België. Naast 

de hiervoor benoemde onderzoeken werd er ook een 

kwantitatief onderzoek gevoerd waaraan elke 

medewerker van Rikolto in België deelnam. Via een 

online survey kon elke medewerkers zijn eerste 

indruk en bemerkingen op het systeem van 

permanente feedback aangeven.  

Ik adviseer de personeelsdienst van Rikolto in België 

blijvend de vinger aan de pols te houden bij zowel de 

teamcoördinatoren als de teamleden. Alleen zo 

kunnen toekomstige noden gesignaleerd en 

aangepakt worden.  

 

Ellen FRANCKEN 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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EINDNOTEN

 

1 De periode waarin mijn onderzoek plaats vond is 21 maart 2018 tot 11 mei 2018. Tijdens deze 
periode was één teamcoördinator afwezig wegens zwangerschap.  
2 Één teamcoördinator was gedurende heel de onderzoeksperiode, zoals hiervoor reeds vermeld 

afwezig wegens een zwangerschap en werd bijgevolg niet bevraagd. Een andere teamcoördinator kon 
éénmaal bevraagd worden tijdens de eerste diepte-interviews. Deze teamcoördinator was op het 

moment van de tweede bevraging in het buitenland en was niet beschikbaar.  
3 Bij elk team dat, bij aanvang van mijn onderzoek meer dan vijf teamleden telde, werden in 

verhouding meer teamleden bevraagd. In het enige team dat meer dan vijf teamleden telde, werden 
3 van de acht teamleden bevraagd. 
4 De drie verschillende fases van het systeem van permanente feedback bij Rikolto in België lopen 

overheen drie maanden. In maand één, twee en drie wordt steeds een zelfevaluatie afgenomen. Aan 
het begin van de derde maand wordt er ook een organisatie evaluatie afgenomen bij de 

teamcoördinatoren. Aan het einde van de derde maand worden alle resultaten gebundeld en volgt er 
een teambespreking over deze gegevens. Vanaf dat moment herhaalt de cyclus zich.  

                                                      



We leven in een complexe, snel veranderende en lastig te voorspellen wereld waarin
organisaties vechten om succesvol te zijn en te blijven. Om dit te bereiken dienen
organisaties over een hoge veranderbekwaamheid te beschikken (Leemans, 2017). Bij de
veranderingen die daarmee gepaard gaan is er nood aan aandacht. Zimmerman (2011)
beweert dat intensieve ondersteuning van medewerkers de slaagkans van een
verandering verhoogt.

Ook Rikolto in België is hiervan overtuigd. Rikolto in België maakt deel uit van Rikolto
(Vredeseilanden). Deze internationale ngo werkt rond ontwikkelingssamenwerking
(Rikolto, 2018). Rikolto in België introduceerde in 2018 een nieuwe manier van
evalueren, het systeem van permanente feedback. Deze evaluatiemethode wil
ontwikkeling van medewerkers op individueel-, team- en organisatieniveau bereiken. Het
middel hiertoe zijn teambesprekingen op regelmatige basis die gebaseerd zijn op input
van teamleden en teamcoördinatoren (Van Peborgh, 2017).

Elke medewerker vult maandelijks een zelfevaluatie over zichzelf in en elke
teamcoördinator vult 3 maandelijks een organisatie evaluatie in over elk van zijn of haar
teamleden. De teamcoördinator analyseert de gegevens van de afgelopen maanden en
organiseert op basis hiervan een teambespreking (Van Peborgh, 2017).

Naar aanleiding van mijn stage op de personeelsdienst van deze organisatie zocht ik naar
een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Op welke manieren kan de personeelsdienst van
Rikolto in België zijn medewerkers ondersteunen tijdens de invoering van een systeem
van permanente feedback.’ Het doel van dit onderzoek is dat de personeelsdienst van
Rikolto in België kan inspelen op de noden van zijn medewerkers aan de hand van
geschikte ondersteuning.

PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Inleiding

Methodologie

Resultaten Discussie

Referenties

Analyse en teambespreking
De helft van de teamcoördinatoren geeft aan ondersteuning te willen wanneer hij of zij de volgende keer gegevens
analyseert. Vier van de zes teamcoördinatoren stellen dat ze moeite hebben om gegevens uit het analysedocument
te selecteren en om te zetten naar een teambespreking. Om op deze nood in te spelen werd aan elke
teamcoördinator aangeboden om de tweede analyse te doen met een medewerker van de personeelsdienst.
Tijdens deze analyse werd specifiek aandacht besteed aan welke gegevens te selecteren en hoe die onderwerpen
aan te brengen gedurende de bespreking. Drie van de zes teamcoördinatoren gingen op dit voorstel in.

Verder wensen twee van de zes teamcoördinatoren extra input over de concrete aanpak van een teambespreking.
Één teamcoördinator streeft naar eenzelfde aanpak door iedere teamcoördinator bij een teambespreking. Naar
aanleiding hiervan werd een document opgemaakt dat een leidraad geeft voor een teambespreking. Diverse
agendapunten en tips voor teamcoördinatoren om een teambespreking te leiden zijn hierin terug te vinden.
Daarnaast geeft dit document nogmaals het doel van een teambespreking weer. Deze zaken zorgen voor een
vergrootte kans op een consistente aanpak binnen Rikolto in België. Op aanvraag van één teamcoördinator opende
een medewerker van de personeelsdienst de teambespreking met uitleg over het systeem van permanente
feedback.

Vier van de zes teamcoördinatoren gaven aan feedback te willen op hun analyse en hun aanpak van de
teambespreking. Deze feedback kreeg één teamcoördinator reeds. Ik raad de personeelsdienst van Rikolto in
België aan om alle teamcoördinatoren blijvend op te volgen in hun gebruik van het analysedocument, in hun
aanpak van de teambespreking en de opvolging van werkpunten.

Gesprekstechnieken
De helft van de teamcoördinatoren en twee van de zeven teamleden wilt extra input rond gesprekstechnieken.
Verder wil één teamcoördinator ook input rond gesprekstechnieken voor haar teamleden.

Om deze nood op te vangen maakte ik een document waarin verschillende gesprektechnieken staan, toegepast op
situaties die frequent voorkomen tijdens een teambespreking. Specifieke voorbeeldvragen bieden een leidraad om
een open omgeving te creeëren, te communiceren in moeilijke situaties en als team tot een oplossing te komen.
Daarenboven maakte ik een stappenplan om op een goede manier feedback te geven aan collega’s, een flyer met
feedback-tips en een filmpje over het geven van complimenten. Indien deze ondersteuning onvoldoende blijkt te
zijn adviseer ik de personeelsdienst van Rikolto in België om te investeren in een training voor zijn medewerkers.

Uitdagingen aanpakken
Vier van de zeven teamleden gaven aan dat er onvoldoende gevolgen zijn indien uitdagingen aangereikt worden.
Gezien mijn korte onderzoeksperiode was het onmogelijk om effectief op deze nood in te spelen. Ik raad de
personeelsdienst aan om de teamcoördinatoren allereerst bewust te maken van deze bevinding en om op zoek te
gaan naar structurele oorzaken om hierop in te spelen. Ook kan heldere communicatie naar de teamleden bij de
aanpak van problemen deze discrepantie verkleinen.

De hierna weergegeven resultaten zijn gebaseerd op negentien diepte-interviews met
dertien respondenten. Ik hield diepte-interviews met alle zes teamcoördinatoren van
Rikolto in België op twee verschillende tijdstippen: na een eerste analyse en na een
eerste teambespreking. De eerste ronde diepte-interviews maakten de ondersteuning
van de teamcoördinatoren bij het leiden van hun eerste teambespreking mogelijk. De
twee ronde diepte-interviews had tot doel de teamcoördinatoren te bevragen nadat zij in
contact kwamen met alle facetten van het systeem van permanente feedback. Hierdoor
hebben ze een volledig beeld en kunnen noden beter ingeschat worden.

Tijdens de tweede ronde van diepte-interviews werd ook een steekproef van teamleden
bevraagd. De respondenten werden gekozen op basis van suggesties van de
personeelsdienst van Rikolto in België en de teamcoördinatoren van het desbetreffende
team. Er werd rekening gehouden met de vertegenwoordiging van elk team in het
onderzoek, verder werden meer of minder teamleden bevraagd naargelang de grootte
van het team.

Ik maakte bij deze uiteenzetting gebruik van de noden die het vaakst werden benoemd
tijdens de diepte-interviews. Ook noden die minder frequent benoemd werden maar
aansloten bij de eerst genoemde noden worden hier weergegeven. Op basis van deze
noden werden ondersteuningsmaatregelen en –mogelijkheden uitgewerkt.

De personeelsdienst van Rikolto in België kan zijn medewerkers op diverse manieren
ondersteunen tijdens de invoering van een systeem van permanente feedback. Er was
reeds ondersteuning die inspeelde op diverse noden van teamcoördinatoren. Zo werd
aan teamcoördinatoren de kans gegeven een tweede analyse samen met een
medewerker van de personeelsdienst te doen. Zo kunnen gegevens samen geselecteerd
worden en kan besproken worden hoe deze gegevens aan te brengen . Op aanvraag van
de teamcoördinator zat een medewerker van de personeelsdienst ook bij een
teambespreking. Dit resulteerde in gerichte feedback voor de teamcoördinator. Verder
gaf de personeelsdienst van Rikolto in België reeds een leidraad voor de aanpak van een
teambespreking. Om de teamcoördinatoren en de teamleden meer input te bieden rond
gesprekstechnieken werd een document opgesteld met meer informatie over
gesprekstechnieken tijdens een teambespreking. Ook werd een stappenplan om
feedback te geven, een flyer met feedbacktips en een filmpje rond complimenten
gemaakt.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn nog diverse mogenlijkheden tot
ondersteuning voor de personeelsdienst van Rikolto in België. Zo raad ik de
personeelsdienst van Rikolto in België aan om alle teamcoördinatoren blijvend op te
volgen in hun gebruik van het analysedocument, in hun aanpak van de teambespreking
en de opvolging van werkpunten die naar boven komen tijdens een teambespreking.
Naar mijn mening is het verder van belang dat de personeelsdienst van Rikolto in België
de effectiviteit van de huidige ondersteuning inzake gesprekstechnieken nagaat. Indien
die onvoldoende blijkt adviseer ik de personeelsdienst van Rikolto in België om te
investeren in een training voor zijn medewerkers rond dit onderwerp. Ik raad de
personeelsdienst ook aan extra aandacht te besteden aan het aanpakken van
uitdagingen die medewerkers aangeven. Als eerste kan de personeelsdienst de
teamcoördinatoren bewust te maken het verschil in perceptie op de aanpak van
uitdagingen. Daarenboven dient de oorzaak van het tekort aan aanpak onderzocht te
worden om hierop in te spelen. Heldere communicatie naar de teamleden bij de aanpak
van problemen kunnen verder ook leiden tot een ander beeld van de teamleden. Tot slot
adviseer de personeelsdienst van Rikolto in België vinger aan de pols te houden zodat
nieuwe noden of een wijziging in huidige noden gedetecteerd kunnen worden.

Leemans, C. (2017). Organisaties in Ontwikkeling. 
Rikolto. (2018) Mission Rikolto. Retrieved from rikolto.org: https://www.rikolto.org/en/about-us/mission.
Van Peborgh, S. (2017). Permanentie als sleutel om de deur te openen naar succes over de ganse lijn.
Zimmerman, N. (2011). Dynamics of Drivers of Organizational Change. Springer Science+Business Media.    
Retrieved mei 5, 2018, from https://link-springer-
com.khleuven.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2F978-3-8349-6811-1.pdf. ISBN: 3-8349-6811-0

Ellen Francken

Er zijn diverse mensen binnen Rikolto in België die ik wil bedanken. Als eerste wil ik Els
Haesendonckx, mijn stagebegeleidster bedanken voor de fantastische begeleiding en het
vertrouwen in mij. Bedankt voor de vele kansen die ik kreeg binnen de organisatie.
Daarnaast wil ik ook alle respondenten bedanken, zonder jullie medewerking, maar
vooral zonder jullie eerlijkheid en openheid was dit onderzoek nooit geweest wat het nu
is. Daarnaast wil ik elke medewerker van Rikolto in België bedanken, jullie positieve
houding ten opzichte van verandering en de mindset dat fouten gemaakt mogen worden
zorgden ervoor dat mijn onderzoek en project bij jullie voor mij slaagde.
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Punch Powertrain van binnenuit  

Phoebe HOMBROUX 

 

Abstract: Steeds meer organisaties onderkennen het belang van (investeren in) een sterke organisa-

tiecultuur. Ook Punch Powertrain te Sint-Truiden is zich bewust van de impact van de cultuur op de 

organisatie en haar werknemers. Doordat de organisatie de afgelopen jaren een sterke groei kende, 

kampt ze met een nieuwe uitdaging. Namelijk het behoud van haar organisatiecultuur. Door middel van 

een enquête en focusgroepen werd onderzocht welke cultuur er vandaag heerst binnen de organisatie 

en op welke kernwaarde(n) de organisatie meer kan inzetten. Zo is in Punch Powertrain een mix terug 

te vinden van de familie- en adhocratiecultuur. Voorbeeldgedrag door leidinggevenden, de selectiepro-

cedure en socialisatie via een workshop omtrent de kernwaarden zijn een eerste stap in het behoud van 

de organisatiecultuur. Daarnaast dient de organisatie voornamelijk in te zetten op de Punch waarden 

‘Wees een partner voor je klant’ en ‘Vind plezier in wat je doet’. Allereerst is er een rol weggelegd in de 

verduidelijking van en informatisering over de klant. Verder kan het verlagen van de werkdruk, het 

verhogen van de luisterbereidheid en het aanbieden van een workshop omtrent stress, het werkplezier 

verhogen. 

Inleiding 

Vanaf het ogenblik dat je een organisatie binnen-

stapt, kan je er niet om heen. Je ziet haar misschien 

niet, maar toch is ze aanwezig. Van de manier 

waarop je onthaald wordt tot de wijze van besluitvor-

ming. De cultuur van een organisatie, ook wel de ziel 

van de organisatie genoemd, zit overal in vervat. Aan 

het begrip worden in de literatuur uiteenlopende de-

finities toegekend. In het kader van dit onderzoek ga 

ik echter uit van onderstaande definitie van Van 

Muijen, Koopman, Dondeyne, De Cock & De Witte 

(1992): “De organisatiecultuur is een verzameling 

van waarden, normen, uitingen en gedragingen die 

mede bepalen hoe mensen in een organisatie met el-

kaar omgaan en in welke mate zij energie steken in 

hun werk en de organisatie.” 

Een organisatie, met haar organisatiecultuur, is geen 

op zichzelf staand gegeven. Door zowel interne als 

externe factoren is het voortdurend onderworpen 

aan verandering. Zo werd ook Punch Powertrain de 

afgelopen tijd geconfronteerd met verscheidene ont-

wikkelingen op zowel technologisch, ecologisch, poli-

tiek als sociaal vlak. Deze ontwikkelingen brachten 

enkele veranderingen met zich mee. Zo verviervou-

digde het productiepersoneel op enkele jaren tijd, het 

R&D-departement kende een grote groei, de diversi-

teit nam toe en er vond ook een fysieke uitbreiding 

plaats (Punch Powertrain, 2017). Punch Powertrain 

krijgt hierdoor te maken met een nieuwe uitdaging: 

het waarborgen van de organisatiecultuur met haar 

kernwaarden bij grote groei.  

Waarom is dit voor Punch Powertrain nu zo belang-

rijk? Ondanks haar subtiele aanwezigheid in de orga-

nisatie mag de impact van een organisatiecultuur niet 

onderschat worden. Allereerst vervult ze een grens-

bepalende rol waardoor een organisatie zich kan on-

derscheiden en profileren ten opzichte van een an-

dere. Daarnaast biedt een organisatiecultuur ook een 

gevoel van identiteit aan de werknemers en wordt ze 

bestempeld als de ‘sociale lijm’ van een organisatie 
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(Robbins, 2007; Valkeneers & Mestdagh, 2016). Ver-

der beïnvloedt de organisatiecultuur ook de mate van 

welzijn en plezier op het werk. Een positieve organi-

satiecultuur creëert positieve werknemers wat ook de 

productiviteit beïnvloedt (Plomp, 2010). Tot slot is er 

in de literatuur veel te vinden over het verband tus-

sen organisatiecultuur en het economisch succes van 

organisaties. Martin (2002) stelt dat een goede orga-

nisatiecultuur een gunstige invloed heeft op de winst. 

Daarenboven heeft een sterke cultuur, waarin de 

waarden van de organisatie breed gedeeld en boven-

dien erkend worden door alle leden, een positieve in-

vloed op de effectiviteit en productiviteit van de or-

ganisatie (Hoenen, 2017; Robbins & Coulter, 2015; 

Valkeneers & Mestdagh, 2016; Zomer, 2010). Ten 

slotte hebben Naranjo-Valencia, Jiménez-Jiménez en 

Sanz-Valle (2016) recent de link tussen innovatie, or-

ganisatiecultuur en prestaties aangetoond.  

Naast het belang vanuit de literatuur heeft Punch Po-

wertrain enkele jaren geleden haar missie en visie 

opnieuw onder de loep genomen en daarop volgend 

ook haar kernwaarden. De kernwaarden worden ge-

zien als een uitgebreide set van gedragscompetenties 

die werknemers horen te belichamen om de missie 

en visie naar collega’s, klanten, stakeholders en de 

omgeving te realiseren. Zo formuleerde men onder-

staande vijf kernwaarden, in het licht van een cen-

trale zesde waarde die verklaart dat je plezier hoort 

te vinden in alles wat je doet (Punch Powertrain, 

2015a)1.   

1. Toon ondernemerschap 

2. Stel in vraag wat je ziet en doet 

3. Spreek je uit en luister 

4. Neem engagement 

5. Wees een partner voor je klant  

Om Punch Powertrain bij te staan in haar uitdaging 

betreffende het behoud van de organisatiecultuur en 

haar kernwaarden, werd volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd:  “Welke acties kan Punch Powertrain 

ondernemen om haar organisatiecultuur (en het be-

houd ervan) te waarborgen, te optimaliseren en te 

ondersteunen?”. Bovenstaande onderzoeksvraag 

werd verder geconcretiseerd door middel van twee 

subvragen. Met de eerste subvraag wordt er naar een 

antwoord gezocht op de vraag welke organisatiecul-

tuur er op heden heerst binnen Punch Powertrain. De 

tweede subvraag vervolgens behelst een verdieping 

in de kernwaarden van Punch Powertrain, namelijk 

de Punch waarden. Hierbij tracht ik een antwoord te 

vinden op volgende vraag: Op welke kernwaarde(n) 

moet Punch Powertrain meer inzetten? 

Alvorens de onderzoeksvraag te beantwoorden, zal ik 

in het vervolg van dit artikel allereerst een blik wer-

pen op de gehanteerde methodologie. Hierna be-

schrijf en presenteer ik de meest markante resultaten 

van het onderzoek. Om aansluitend het artikel te be-

eindigen met een discussie waarin conclusies worden 

getrokken en aanbevelingen worden geformuleerd.   

Methodologie 

Om tot een antwoord te komen op mijn onderzoeks-

vraag werd er gekozen voor een combinatie van 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Alvorens een 

onderzoek te starten naar de organisatiecultuur en 

kernwaarden van Punch Powertrain zijn er gegevens 

noodzakelijk betreffende de huidige situatie. Deze 

gegevens fungeren namelijk als uitgangspunt voor 

verder onderzoek. Aangezien er weinig gegevens 

voor handen waren betreffende de heersende orga-

nisatiecultuur binnen Punch Powertrain en de visie 

van de werknemers betreffende de Punch waarden, 

bestond de eerste fase van het onderzoek uit een 

kwantitatief onderzoek om tot deze nulmeting te ko-

men.  

Allereerst werd er dus gebruik gemaakt van een en-

quête. Deze kwantitatieve onderzoeksmethode heeft 

per slot van rekening als voordeel dat je op korte tijd 

veel mensen kan bereiken, een groot aantal gege-

vens kan verzamelen en is bovendien een goedkope 

en eenvoudige methode (Looy & Elias, 2007). De in-

vulling en opstelling van deze enquête is gebeurd in 

samenspraak met de HR Business Partners. Ik 

streefde verder naar een bevraging van zoveel mo-

gelijk werknemers in de periode van 26 maart tot 6 

april 2018. Alle bedienden binnen Punch Powertrain 
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ontvingen via e-mail een uitnodiging tot deelname 

aan de online enquête. Geziene het geringe e-mail-

gebruik bij de arbeiderspopulatie, kregen zij de kans 

de enquête schriftelijk in te vullen. Tijdens de onder-

zoeksperiode kon ik 952 werknemers bereiken waar-

van 550 werknemers de enquête volledig hebben in-

gevuld. De responsgraad van de enquête is bijgevolg 

57,8%. Van de respondenten is 86,7% mannelijk, 

heeft 62,8% het statuut van bediende, heeft 57,4% 

een leeftijd onder 35 jaar en is 67,8% minder dan 

drie jaar werkzaam in Punch Powertrain. Alle gege-

vens werden geanalyseerd met behulp van de web-

site enquetesmaken.com. Deze website levert auto-

matisch een real-time beoordeling en grafische weer-

gave van de resultaten. Daarnaast is er de mogelijk-

heid kruistabellen op te stellen en antwoorden te fil-

teren.  

De tweede fase betreft een kwalitatieve bevraging in 

de vorm van een focusgroep. Een focusgroep is een 

kwalitatieve onderzoeksmethode waarin door middel 

van een geleide groepsdiscussie mensen, tussen de 

zes en twaalf personen, gevraagd worden hun 

ideeën, perspectieven, motieven en denkwijze om-

trent een bepaald thema te delen (Bisschop, Buijnink, 

De Kimpe, & Noordegraaf, 2010). In het verlengde 

van de enquête werden aldus drie focusgroepen ge-

organiseerd met werknemers van Punch Powertrain. 

Deze keuze verantwoord ik als volgt. Ten eerste wer-

den de werknemers van Punch Powertrain in de pe-

riode voorafgaand mijn onderzoek meermaals onder-

worpen aan enquêtes. Dit bracht als gevaar met zich 

mee dat de medewerking ten aanzien van een meer 

uitgebreide of vervolgenquête mogelijks laag zou 

zijn. Daarnaast is een kwantitatieve onderzoeksme-

thode niet geschikt om te pijlen naar belevingen, op-

vattingen of gedachten. Bovendien wilde ik in het 

vervolgonderzoek inzicht verwerven in de betekenis 

en het waarom van de eerder bekomen resultaten. 

Tot slot is Punch Powertrain ook een organisatie die 

sterk inzet op ondernemerschap, engagement en be-

trokkenheid. Hierdoor zijn focusgroepen, waarin ac-

tief meedenken en discussiëren centraal staan, een 

veelgebruikte, gewenste en gekende onderzoeksme-

thode binnen Punch Powertrain.  

Voor de kwalitatieve bevraging werden drie focus-

groepen georganiseerd. De respondenten zijn verza-

meld door middel van een gestratificeerde steekproef 

waarbij de populatie (alle werknemers van Punch Po-

wertrain) werd ingedeeld in drie groepen op basis 

van het departement, zijnde Operations (OPS), Re-

search & Development (R&D) of Selling, General & 

Administration (SG&A), waarin ze werkzaam zijn. Er 

werd gekozen voor deze steekproefmethode omdat 

de bestudeerde populatie verschillend is met betrek-

king tot een aantal aspecten (scholingsgraad, func-

tie-inhoud,…) en er het vermoeden speelde dat dit de 

onderzochte parameters zou beïnvloeden. In totaal 

namen 20 werknemers deel aan een focusgroep. Aan 

de focusgroep van SG&A en R&D namen telkens zes 

werknemers deel, aan de focusgroep van OPS acht 

werknemers. Het merendeel van de deelnemers wa-

ren mannelijk maar verder was er in iedere focus-

groep ook minstens één vrouw aanwezig.  Door mid-

del van opnames en notities verzamelde ik gegevens. 

Om ten slotte vergelijken mogelijk te maken, werden 

de focusgroepen op eenzelfde manier vormgegeven 

en werd er gebruik gemaakt van een topiclijst.  

Resultaten 

De resultaten van het onderzoek zullen besproken 

worden in het licht van de twee subvragen. Er zal 

telkens gekeken worden naar enerzijds de resultaten 

voortkomend uit de enquête en anderzijds de resul-

taten die bekomen zijn door middel van de focus-

groepen.  

Organisatiecultuur van Punch Powertrain  

In de vorige eeuw hebben diverse onderzoekers zich 

gebogen over cultuurtypologie. Dit resulteerde in 

meerdere cultuurmodellen en verschillende soorten 

organisatieculturen. Een veelgebruikt model is echter 

het OCAI-model van Cameron en Quinn waarin op 

basis van twee dimensies, interne versus externe   

oriëntatie en beheersbaarheid versus flexibiliteit, vier 

organisatieculturen werden bepaald (Hoed, 2013). 
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Aan deze vier cultuursoorten koppelden de onderzoe-

kers verschillende kernwoorden die in de enquête 

werden gebruikt om tot een eerste cultuurbepaling te 

komen. Aan de respondenten werd in de enquête ge-

vraagd om uit een lijst van zestien kernwoorden er 

drie te kiezen die zij het meest associëren met Punch 

Powertrain. Figuur 1 visualiseert deze resultaten. 

 

 

  

 

 

Fig. 1. Cultuurbepaling 

De familie- en adhocratiecultuur blijken volgens de 

resultaten het sterkst aanwezig binnen Punch Power-

train. Dit stemt overeen met de bevindingen vanuit 

de verschillende focusgroepen. De deelnemers werd 

bevraagd wat Punch Powertrain typeert. Het familiale 

gevoel, samenwerking, toekomstgericht, innovatie 

en flexibiliteit werden steevast aangehaald. Doch is 

voor werknemers die reeds enkele jaren werkzaam 

zijn binnen OPS het familiale gevoel verminderd. Zij 

wijten dit aan het grote aantal nieuwe werknemers 

en de infrastructurele uitbreiding. Waar men vroeger 

allemaal samen in één fabriekshal werkte en iedereen 

bij naam kende, is dit veranderd sinds de grote groei. 

Verder werd de bereikbaarheid van het management 

ook meermaals aangehaald. Er is geen gevoel van 

machtsverschil. Leidinggevenden nemen eerder de 

positie van coach of innovator in. Dit stemt overeen 

met de managementstijlen die Quinn koppelde aan 

de familie- en adhocratiecultuur (Nijenhuis, 2007).  

Daarnaast scoort ook het resultaatgerichte, toebeho-

rend aan de marktcultuur, hoog. Dit resultaat is 

vooral te danken aan OPS en R&D. De deelnemers 

van de focusgroep geven aan dat de focus binnen 

OPS vandaag ligt op kwantiteit. Binnen R&D kadert 

men het resultaatgerichte eerder als het over boord 

gooien van processen, overlegmomenten en perfec-

tie om sneller tot resultaat te komen.   

Tot slot wil ik in dit kader vluchtig inzoomen op de 

cultural fit. Kortweg is dit de mate waarin dat de iden-

titeit van een werknemer overeenstemt met de iden-

titeit van de organisatie. Het is tevens een factor die 

in veel organisaties een belangrijke rol speelt bij aan-

wervingen (Huizenga & Beek, 2017; Martinez, 2017). 

Aangezien Punch Powertrain genoodzaakt was op 

korte termijn veel personeel aan te werven, vreesde 

men de cultural fit uit het oog verloren te zijn. De 

resultaten van de enquête weerleggen daarentegen 

dit vermoeden. Amper 1,87% van de werknemers 

geeft aan dat de Punch waarden niet aansluiten bij 

hun persoonlijke waarden. 4,11% verklaart dat de 

Punch waarden eerder niet aansluiten bij hun per-

soonlijke waarden. Wanneer de resultaten worden 

gefilterd op basis van anciënniteit ligt het percentage 

overstemming tussen de Punch waarden en persoon-

lijke waarden zelfs hoger bij de zogenaamde ‘nieuwe 

werknemers’, zij die minder dan één jaar werkzaam 

zijn binnen Punch Powertrain. Evenwel kwam in de 

focusgroepen naar voor dat werknemers alvorens te 

starten in de organisatie weinig zicht hadden op de 

waarden van Punch Powertrain. Dit omdat ze niet op 

de website staan vermeld.  

Inzetten op kernwaarden (Punch waarden) 

Om inzicht te verwerven in de verwezenlijking en de 

visie van de werknemers ten aanzien van de Punch 

waarden, werden deze in de enquête via een matrix-

vraag onder de loep genomen. Hierin werden ver-

schillende vragen verwerkt waarvan er vier bespro-

ken zullen worden.  

Allereerst bespreek ik de resultaten omtrent de 

waarde(n) waaraan werknemers vanuit de eigen 

functie het minst kunnen bijdragen en de waarde die 

ze het moeilijkst te vertalen vinden in de eigen func-

tie. De Punch waarde ‘Wees een partner voor je klant’ 

scoort op beide het hoogst. 37,38% geeft aan dat ze 

aan deze waarde het minst kunnen bijdragen vanuit 

de eigen functie. 31,40% vindt het verder ook de 

waarde die het moeilijkst te vertalen is in de eigen 

functie. Binnen de focusgroepen is naar boven geko-

men dat er verwarring bestaat omtrent het begrip 
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‘klant’. Veel werknemers denken in eerste instantie 

aan de externe klant. Nochtans doelt deze Punch 

waarde ook op de interne klant, zijnde collega’s. Dit 

kan mogelijks het hoge percentage verklaren aange-

zien de respondenten aangeven nooit contact te heb-

ben met de externe klant. Het is verder wel de taak 

van leidinggevenden om werknemers te briefen over 

bijvoorbeeld verkoopcijfers en feedback van klanten 

die zij in de maandelijkse Frietlunch vernemen. Doch 

wordt hier tijdens overlegmomenten met werkne-

mers weinig tot geen aandacht aan besteed of wor-

den de overlegmomenten bovendien uit de agenda 

geschrapt om tijd te winnen.  

Wanneer we echter filteren op basis van het depar-

tement waarin de respondenten werkzaam zijn, 

scoort binnen SG&A niet de waarde ‘Wees een part-

ner voor je klant’ het hoogst, wel de waarde ‘Toon 

ondernemerschap’. Door tijdgebrek en het groter 

wordende standaard takenpakket blijkt het voor 

werknemers moeilijker om ondernemend uit de hoek 

te komen. Verschillende onderzoeken bevestigen dat 

tijdgebrek en werkdruk ondernemerschap verhinde-

ren (Meuleman, Cools, Cobben, & Deprez, 2012; 

Sligte, Van de Loo & Mazor, 2008). Binnen R&D en 

OPS scoort deze Punch waarde evenzeer hoog in het 

licht van minst bijdragen aan en moeilijkst te vertalen 

in eigen functie. De verklaring binnen R&D ligt in lijn 

met die van SG&A. Werknemers binnen OPS tot slot 

hebben het gevoel dat door het aanstellen van aan-

spreekpersonen in iedere ploeg, de kansen tot onder-

nemerschap beperkt worden voor andere ploegle-

den.  

Ten tweede werd in de enquête bevraagd welke 

Punch waarde mogelijks in gevaar/op de achtergrond 

kan komen. Voor 45,42% van de respondenten is dit 

de Punch waarde ‘Vind plezier in wat je doet’. On-

danks de suggestieve aard van de vraag, toonde de 

personeelsbevraging reeds enkele jaren geleden aan 

dat 20% van de werknemers met minder enthousi-

asme naar het werk kwam dan enkele jaren geleden 

(Punch Powertrain, 2015b)2. Een verklaring hiervoor 

is niet gekend. Mogelijks ligt hij wel in lijn met de 

resultaten van dit onderzoek. 

In alle focusgroepen kwam immers naar boven dat 

het hoge percentage van 45,42% in de eerste plaats 

toe te schrijven is aan de hoge werkdruk die er van-

daag de dag heerst binnen Punch Powertrain. De 

hoge werkdruk brengt stress met zich mee, minder 

tijd om naar werknemers te luisteren, een sterke fo-

cus op resultaat/kwantiteit binnen OPS en het niet 

kunnen afwerken van taken en/of nastreven van de 

gewenste perfectie binnen R&D en SG&A. In diverse 

onderzoeken werd reeds het verband tussen werk-

druk en werkplezier aangetoond. Een toename in de 

werkdruk leidt tot een significante afname in het 

werkplezier (De Veer, Verkaik & Francke, 2010; De 

Pagter, 2015; Van Ruysseveldt, 2006). Daarbij on-

dervond Van der Veen (2017) in haar onderzoek dat 

het niet kunnen afronden van taken door een hoge 

werkdruk een energievreter is, en zo ook het werk-

plezier beïnvloedt.  

Ten derde werd er gepolst naar de mate waarin  

werknemers erin zouden slagen om de zes Punch 

waarden op te sommen. De respondenten van de en-

quête kregen hierbij volgende stelling voorgescho-

teld: Indien mij gisteren werd gevraagd de zes Punch 

waarden op te sommen, zou ik hierin geslaagd zijn. 

Slechts 7,29% is akkoord met deze stelling. 22,62% 

is eerder akkoord. 49,16% bevindt zich aan de (eer-

der) niet akkoord kant en 20,93% neemt een neu-

trale positie in. Werknemers geven in de focusgroe-

pen aan weinig in aanraking te komen met de Punch 

waarden. In praktijk veelal slechts eenmaal per jaar, 

naar aanleiding van de personeelsbeoordeling. Bin-

nen OPS blijken de Punch waarden verder ook min-

der naamsbekendheid te hebben en niet expliciet be-

noemd te worden tijdens de beoordelingen. Ze wor-

den verward met 5S(-methode) of talenten. Een mo-

gelijke verklaring kan liggen in het feit dat een ideaal 

aantal kernwaarden zich tussen drie en vijf bevindt. 

Indien het er meer zijn, verliest men de scherpte en 

kan er verwarring ontstaan (Coolen, 2015). Daaren-
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tegen verklaren alle respondenten van de focusgroe-

pen na het lezen van de Punch waarden dat ze wel 

leven in de organisatie en ook terug te zien zijn in het 

gedrag van hun collega’s. 

Discussie 

Aan de hand van een exploratief onderzoek door mid-

del van een enquête en drie focusgroepen bij de 

werknemers van Punch Powertrain, werd onderzocht 

welke organisatiecultuur er vandaag heerst en op 

welke Punch waarden men in de toekomst meer moet 

inzetten. Dit met het oog op het detecteren van ac-

ties dewelke Punch Powertrain kan ondernemen om 

haar organisatiecultuur (en het behoud ervan) te 

waarborgen, optimaliseren en ondersteunen. 

Allereerst kunnen we vanuit de resultaten conclude-

ren dat de heersende organisatiecultuur binnen 

Punch Powertrain volgens het OCAI-model een mix is 

van hoofdzakelijk een familie- en adhocratiecultuur. 

Om deze cultuursoorten in stand te houden wordt 

een voorbeeldgedrag veronderstelt van leidinggeven-

den (Valkeneers & Mestdagh, 2016). Zij dienen zowel 

de waarden kenmerkend voor als de leiderschapsstijl 

verbonden aan de cultuursoorten, uit te dragen 

(Ducheyne, 2016). Daarnaast speelt het selectiepro-

ces ook een belangrijke rol in het waarborgen en be-

houd van de organisatiecultuur (Valkeneers & Mest-

dagh, 2016). Aangezien de cultural fit binnen Punch 

Powertrain momenteel goed scoort, is het aanbevo-

len dezelfde selectietechnieken te hanteren bij toe-

komstige aanwervingen. Om dit proces nog te ver-

sterken is het aan te raden de Punch waarden ook te 

vermelden op de website opdat je als organisatie de 

juiste mensen aantrekt. Verder kan slechts een klein 

percentage van de werknemers de zes Punch waar-

den opsommen en geven werknemers bovendien aan 

slechts één keer per jaar met de Punch waarden in 

aanraking te komen. Socialisatie draagt in grote mate 

bij aan het waarborgen en behouden van de organi-

satiecultuur (Valkeneers & Mestdagh, 2016). Daarom 

wil ik Punch Powertrain adviseren een workshop op 

te zetten aangaande de Punch waarden die alle werk-

nemers dienen te volgen. 

Ten tweede heeft het onderzoek aan het licht ge-

bracht op welke Punch waarden Punch Powertrain 

meer moet inzetten. Namelijk ‘Wees een partner voor 

je klant’, ‘Toon ondernemerschap’ en ‘Vind plezier in 

wat je doet’. Om er voor te zorgen dat werknemers 

voeling blijven hebben met de klant, is het belangrijk 

dat de informatisering (verkoopcijfers, doelstellingen, 

feedback van de klant) door leidinggevenden tijdens 

overlegmomenten frequenter en ruimer wordt toege-

past. Daarnaast is het nodig om de dubbele betekenis 

van het begrip klant te verduidelijken aan de werk-

nemers. Indien er immers wordt gedacht in termen 

van ‘interne klant’ verklaren werknemers toch een 

grote bijdrage te leveren aan de Punch waarde ‘Wees 

een partner voor je klant’.  

Ook wil ik Punch Powertrain adviseren om steeds na 

te gaan of nieuwe processen/projecten wel aanslui-

ten bij de Punch waarden. Recent werden immers 

binnen iedere ploeg aanspreekpersonen aangesteld. 

Dit met als neveneffect dat de overige ploegleden het 

gevoel hebben dat hun mate van ondernemerschap 

wordt ingeperkt. Een mogelijke oplossing in dit kader 

is werken met een beurtrol.  

Daarenboven dient Punch Powertrain alert te blijven 

voor de werkdruk en de gevolgen die dit met zich 

meebrengt. Werknemers voelen zich vandaag bij-

voorbeeld niet altijd gehoord door hun leidinggeven-

den of vinden geen moment om van zich te laten ho-

ren. Daarom is het aan te raden om als leidingge-

vende ook in drukke tijden op regelmatige basis een 

one-to-one in te plannen met de eigen werknemers. 

Maar werkdruk brengt ook stress met zich mee. Door 

het opzetten van workshops omtrent stress en veer-

kracht, toon je als organisatie dat je begaan bent met 

je werknemers en kan je hen bovendien tips en tricks 

aanreiken over omgaan met stress. 

Een laatste aanbeveling die ik wens te maken is het 

opzetten van een vervolgonderzoek. Enerzijds voor 

mijn kwantitatieve bevraging omdat ik meer werkne-

mers had kunnen bereiken in een grotere tijdspanne. 

Bovendien was niet iedereen in de mogelijkheid mijn 
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enquête te openen omwille van de security policy bin-

nen de organisatie. Anderzijds vormen de 20 deelne-

mers van mijn kwalitatieve bevraging geen weerspie-

geling van de beoogde doelgroep. De resultaten la-

gen echter wel in dezelfde lijn maar veralgemening is 

momenteel nog niet mogelijk. 

 

Phoebe HOMBROUX 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN 

1 Bron afkomstig van Document Management System Punch Powertrain (niet publiek toegankelijk) 
2 Bron afkomstig van Document Management System Punch Powertrain (niet publiek toegankelijk)  

                                                           



Enquête: nulmeting bekomen van de huidige
organisatiecultuur en visie van de werknemers
omtrent de Punch waarden.
• Onderzoekspopulatie: alle werknemers
• Responsgraad: 57,8%
• Analyse: via www.enquêtesmaken.com

Focusgroepen: inzicht verwerven in de betekenis
van de eerder bekomen resultaten en pijlen naar
de belevingen en opvattingen over het
onderzoeksobject.
• Onderzoekspopulatie: Gestratificeerde 

steekproef binnen de drie departementen
• Respondenten: 20 werknemers over drie 

focusgroepen 

• Het belang van (investeren in) de cultuur van een
organisatie wordt steeds vaker onderkend. Ook
Punch Powertrain is zich hiervan bewust.

• Wegens de grote groei die de organisatie de
afgelopen jaren doormaakte, kampt ze met een
nieuwe uitdaging: het behoud van haar
organisatiecultuur en kernwaarden.

• Typerend voor de organisatie: hoge mate van
flexibiliteit, teamwerk, toekomstgerichtheid,
focus op resultaat, ondernemerschap en
betrokkenheid.

• De waarde ‘Wees een partner voor je klant’ is
voor werknemers de Punch waarde waaraan ze
het minst kunnen bijdragen en de waarde die
ze het moeilijkst te vertalen vinden in de eigen
functie. Verklaring: werknemers denken in de
eerste plaats aan de externe klant waarmee ze
nauwelijks contact hebben. De interne klant
wordt echter vergeten.

• De Punch waarde ‘Vind plezier in wat je doet’
kan in gevaar komen ten gevolge van de hoge
werkdruk.

PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Punch Powertrain van binnenuit
Phoebe Hombroux

PUNCH WAARDEN
Toon 

ondernemerschap

Neem 

engagement

Stel in 

vraag

Vind plezier 

in wat je 

doet

Spreek 

je uit en 

luister

Wees een 

partner voor 

je klant

Aan welke waarde(n) 

kan je vanuit jouw 

functie het minst 

bijdragen?

24,11% 9,72% 17,38% 11,40% 12,52% 37,38%

Welke waarde(n) 

vind je het moeilijkst 

te vertalen in jouw 

functie? 

22,99% 15,14% 20,75% 11,40% 16,82% 31,40%

Welke waarde(n) 

kan/kunnen in gevaar 

komen? 
16,45% 16,26% 25,05% 45,42% 24,30% 13,27%
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ORGANISATIEKENMERKENInleiding

• Gebaseerd op de organisatieculturen van Quinn en Cameron,
is in Punch Powertrain hoofdzakelijk een mix van de familie-
en adhocratiecultuur aanwezig (Hoed, 2013).

• Punch Powertrain dient in te zetten op de Punch waarden
‘Wees een partner voor je klant’, ‘Toon ondernemerschap’ en
‘Vind plezier in wat je doet’.

❑ Behoud organisatiecultuur met behulp van de selectieprocedure,
voorbeeldgedrag door leidinggevenden en socialisatie via een
workshop omtrent de Punch waarden (Valkeneers & Mestdagh,
2016).

❑ Voeling met de klant vergroten door grotere informatisering
over en verduidelijking van (het begrip) klant.

❑ Werknemers voldoende tijd gunnen om te ondernemen en
bekijken of nieuwe processen/projecten ondernemerschap
stimuleren.

❑ Alertheid voor hoge werkdruk. Workshops aanbieden omtrent
stress en veerkracht.

• Het detecteren van acties dewelke Punch
Powertrain kan ondernemen om haar
organisatiecultuur (en het behoud ervan) te
waarborgen, optimaliseren en ondersteunen.

Doel van onderzoek

Methodologie

Resultaten

Hoed, T. d. (2013). Handboek managementmodellen. Zaltbommel: Van Haren 

Publishing.

Valkeneers, G., & Mestdagh, S. (2016). Gedrag in organisaties: de basis. Leuven: 

Acco.

Conclusie & aanbevelingen

Met bijzondere dank aan
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Onderzoeksartikel 

 

Ontdek de ambities van Interfood zelf! 

Een onderzoek naar het vinden van talent in een krappe 

arbeidsmarkt om de groei van Interfood te garanderen. 

Hedy Meliadó 

Abstract:  Het doel van dit artikel is om te onderzoeken hoe de handelsorganisatie Interfood B.V. te 

Bladel, in een krappe arbeidsmarkt, de juiste mensen kan bereiken om de groei van de organisatie te 

garanderen. De kwalitatieve onderzoeksmethode is gebruikt voor dit onderzoek en de kwaliteit van de 

informatie die gebruikt is voor het schijven van dit artikel is ontstaan uit diepte-interviews door 25 

kandidaten te interviewen. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de beroepsbevolking gaat 

krimpen en dat de schaarste aan personeel blijft toenemen. De duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers is noodzakelijk voor organisaties. Het is van belang dat er rekening wordt gehouden met 

de eisen van de instromers van nu op de arbeidsmarkt. Zo wordt de organisatievorm thuiswerken steeds 

belangrijker en verandert het rekruteringsproces naar meer gebruik van sociale media. Verder is de 

locatie van de werkgever minder bepalend voor de keuze van een job, zijn inhousedagen zeker een 

meerwaarde voor het vinden van een stageplaats of job en zorgt een zorgvuldig en goed uitgevoerd 

onboardingsproces voor het behouden van de beste gekwalificeerde kandidaten.   

Inleiding 

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat 

bedrijven het vaker lastiger hebben met het invullen 

van vacatures en met het binden van medewerkers 

(Unique & Motivaction Research & Strategy, 2018) 

wat voor belemmeringen zorgt om door te groeien 

(van Brakel, Hilbers, & de Vries, 2017). Verder wordt 

het werk binnen organisaties meer kennisintensiever 

en zich als organisatie aanpassen aan de wensen van 

de werknemers is van belang om talent aan te 

trekken en ’the war for talent’ te winnen (Rodenburg, 

2012). Plezier op het werk, de juiste balans tussen 

werk en privé, ontwikkeling/ontplooien, veel 

leren/kennis opdoen en financiële onafhankelijkheid 

is wat millennials drijft op de arbeidsmarkt en omdat 

zij vandaag en morgen optreden in onze 

arbeidsmarkt is het van belang dat organisaties aan 

deze eisen voldoen (Randstad, 2018).  

Bovendien zijn naast de werving van de best 

gekwalificeerde kandidaten, de groei en ontwikkeling 

van de medewerkers en een aantrekkelijke 

werkgever zijn de drie grootste personele 

uitdagingen van 2018 (Unique & Motivaction 

Research & Strategy, 2018). 

Het onderwerp wat in dit artikel centraal staat is hoe 

Interfood de juiste mensen kan bereiken, in een 

krappe arbeidsmarkt, om de groei van het bedrijf te 

waarborgen. Waarom kiezen werknemers voor 

Interfood? Wat verwachten toekomstige 

werknemers/millennials van een bedrijf? Heeft de 

locatie van de werkgever betrekking op de keuze van 

een job? Moeten er inhousedagen georganiseerd 

worden en hoe zit het met het onboardingsproces 

voor millennials? Al deze vragen staan in dit artikel 

centraal en worden verder besproken.   

Methodologie 

Kwalitatieve onderzoeksmethode 

De kwalitatieve onderzoeksmethode is de 

onderzoeksmethode die gehanteerd werd tijdens het 

analyseren. Gedurende het onderzoek werd 

ondervonden dat eigen interesses de voorhand 

moesten krijgen. Deze interesses gaan vooral uit 

naar waarnemingen, achterliggende overtuigingen 

en motieven van personen die geïnterviewd gingen 

worden. 
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Diepte-interviews 

De kwaliteit van de informatie die gebruikt werd voor 

het schijven van dit artikel is ontstaan uit diepte-

interviews. Alle kandidaten zijn gecontacteerd via 

persoonlijk contact, mail, telefoon of sociale media. 

Aan de hand van propositie en literatuur was het 

mogelijk dat er extra vragen gesteld werden als 

bepaalde onderwerpen niet aan bod kwamen in het 

interview. De vragenlijsten zijn in samenspraak met 

Interfood en met behulp van de literatuurstudie, in 

een logische volgorde opgesteld. In totaal zijn er vier 

vragenlijsten opgesteld die de gesprekken in goede 

banen hebben geleid. Indien de gesprekken anders 

verliepen of indien de kandidaat niet kon antwoorden 

op de vraag, dan was afwijken van de vraagvolgorde 

mogelijk. Elk interview begon met duidelijke 

toelichting van de anonimiteit, ook werd er in 

samenspraak met HR gekozen om geen namen te 

noemen tijdens de interviews. Hier werden alle 

kandidaten uitdrukkelijk op gewezen. Vervolgens 

werden alle kandidaten gevraagd of de interviews 

opgenomen mochten worden zodat deze later 

geanalyseerd konden worden, dit op voorwaarde dat 

vertrouwelijk met de data zou worden omgegaan.  

Kandidaten 

In totaal zijn er 25 mensen bevraagd voor dit 

onderzoek, die opgesplitst kunnen worden in vier 

groepen.  

1. De eerste groep mensen die bevraagd is, 

bestond uit vijf medewerkers die minstens één 

jaar in dienst waren bij Interfood. De interviews 

gingen over het onboardingsproces binnen het 

bedrijf en of er verbeteringen kunnen 

plaatsvinden.  

2. De tweede groep bestond ook uit vijf 

medewerkers van Interfood en de vragen die 

tijdens deze diepte-interviews gesteld werden, 

hadden betrekking op wat Interfood uniek maakt 

en wat het bedrijf te bieden heeft.  

3. De derde groep bestond uit vier medewerkers 

van Interfood die allen te maken hebben met de 

werving en selectie binnen het bedrijf. Na het 

analyseren van de antwoorden van deze diepte-

interviews werd er een doelgroep profiel van 

Interfood ontworpen, deze is terug te vinden in 

het werving- en selectiebeleid. 

4. De vierde groep bestond uit elf kandidaten 

waaronder drie internationale kandidaten. 

Aangezien Interfood een internationaal bedrijf is 

en regelmatig op zoek is naar internationale 

kandidaten kwam de keuze om ook deze 

doelgroep aan het woord te laten. De vragen die 

hier gesteld werden hadden betrekking op de 

verwachtingen van studenten die dit jaar 

afstuderen en op zoek gaan naar een job. De 

antwoorden van de internationale kandidaten 

zullen in het Engels toegelicht worden.  

Bij het uitwerken van de data zullen de vier groepen 

in een andere volgorde omschreven worden. Deze 

keuze wordt gehanteerd om een beter beeld te 

vormen van de uiteindelijke conclusie.  

Kwaliteitscriteria 

Er bestaan volgens Deventer 2014 verschillende 

visies op de kwaliteit van een kwalitatief onderzoek. 

Betrouwbaarheid en validiteit staan in een kwalitatief 

en kwantitatief onderzoek centraal. Bij het 

uitschrijven van de kwaliteitscriteria van dit 

onderzoek worden vooral de generaliseerbaarheid, 

overdraagbaarheid, repliceerbaarheid en 

controleerbaarheid nader omschreven en in hoeverre 

deze aspecten aan bod komen.  

Generaliseerbaarheid 

Generalisering, ook wel externe validiteit, heeft te 

maken met de vraag of de onderzoekconclusies ook 

gelden voor niet-onderzochte situaties (Boeije, 

2014). Dit onderzoek is specifiek gericht op Interfood 

waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn 

naar andere organisaties. Wel is het mogelijk voor 

andere organisaties, die met een gelijkaardige 

probleem kampen, om de resultaten naar hun 

context te vertalen (Deventer, 2014). 

Overdraagbaarheid 

Dit onderzoek is niet representatief voor alle 

handelsondernemingen binnen en buiten de 

zuivelwereld en is hierdoor niet overdraagbaar. Er is 

tijdens dit onderzoek maar één handelsonderneming 

belicht, indien er meerdere handelsondernemingen 

waren belicht, was dit onderzoek mogelijk wel 

overdraagbaar.  

Repliceerbaarheid 

Repliceerbaarheid betekent dat analyses 

reproduceerbaar zijn. Indien iemand anders 

hetzelfde onderzoek over zou doen dan zouden 

dezelfde resultaten verkregen worden. Dit onderzoek 

is controleerbaar en de resultaten zijn repliceerbaar. 

Hiervoor verwijzen we naar ons logboek waar alle 

informatie over de diepte-interviews, protocollen die 

gehanteerd zijn en zaken waarmee rekening mee is 

gehouden in genoteerd staan.  

Resultaten 

Het is noodzakelijk voor de overleving van een 

organisatie dat ze menselijk kapitaal aantrekken en 

hierdoor mag de waarde van werving en selectie niet 

onderschat worden. Als de kenmerken, waarden en 

overtuigingen van een organisatie aansluiten bij een 

werknemer dan voelen de werknemers zich vaker 

aangetrokken tot die organisatie. Het is van belang 
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dat de organisatie deze kenmerken, waarden en 

overtuigingen via het imago uitstralen. Dit imago, 

wat ook wel de employer brand wordt genoemd, 

wordt gevormd en gecommuniceerd via het 

rekruteringsproces. Hierdoor draagt de 

aantrekkelijkheid van een organisatie bij aan de 

rekrutering (Van de Voorde & Van de Voorde, 2016).  

Cromheecke (2012) omschrijft employer branding als 

het promoten van een duidelijk beeld, dit binnen en 

buiten de onderneming, over wat de onderneming 

verschillend maakt als werkgever. Ook helpt 

employer branding de medewerkers om de 

bedrijfswaarden te internaliseren en bij het behouden 

van de medewerkers. Bovendien moeten werkgevers 

een gunstige werkomgeving creëren met 

voorwaarden waardoor de werknemers zich op hun 

gemak voelen en hierdoor in de organisatie willen 

blijven (Sokro, 2012). 

Aan de hand van het stappenplan wat in het artikel 

van Cromheecke beschreven wordt, zijn de vragen 

opgesteld en is dit onderzoek begonnen.  

Aanbiedingen 

Nadat er duidelijkheid was over de doelgroep (zie 

diepte interview groep drie) ging de interesse uit naar 

wat Interfood allemaal kan aanbieden aan de 

doelgroep en wat het bedrijf uniek maakt.  

Vrijheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid 

Volgens de HR marktmonitor van Unique & 

Motivaction Research & Strategy vindt 70%1 van de 

werknemers dat het geven van vrijheid, vertrouwen 

en verantwoordelijkheid een werkgever aantrekkelijk 

maakt. De antwoorden die verkregen werden en die 

betrekking hadden op de voordelen om bij Interfood 

te werken komen overeen met de literatuur. Zo 

antwoordde een medewerker:  

“Je krijgt veel vrijheid binnen Interfood, je krijgt 

ook de mogelijkheid om te groeien en je mag je 

eigen dingen doen.”  - Vrouw X aanbod 

Cultuur en sfeer 

Verder vinden 39% van de werknemers aandacht 

voor cultuur/sfeer van de organisatie belangrijk, dit 

maakt een werkgever aantrekkelijk. Ook is voor 47% 

van de werknemers de belangrijkste reden om 

ontslag te nemen dat de sfeer/cultuur van de 

organisatie niet bij de persoon aansluit (Unique & 

Motivaction Research & Strategy, 2018). De 

antwoorden die verkregen zijn van de medewerkers 

van Interfood op de vraag wat het bedrijf uniek 

maakt hadden betrekking op de sfeer en cultuur. Een 

medewerker antwoordde:  

                                                      
1 In totaal zijn er 2.336 werknemers ondervraagd en 2.195 

werkgevers in Nederland. Hiervan zijn 1.694 werkgevers 

“De cultuur die er heerst, is nog een familiecultuur 

van oudsher, ook al worden we steeds groter. Met 

300 medewerkers wereldwijd denk ik dat het 

uniek is dat toch die cultuur behouden wordt.” – 

Vrouw S aanbod  

Een andere medewerker die 34 jaar in dienst is 

antwoordde:  

“Elk bedrijf heeft wel wat, maar daar moet je 

doorheen kijken. Ik vind gewoon de open cultuur 

uniek, je kunt altijd met je problemen ergens 

terecht.”  - Vrouw H aanbiedingen  

Ontwikkelingsmogelijkheden 

Een ander aspect wat een werkgever aantrekkelijk 

maakt is het aanbieden van 

ontwikkelingsmogelijkheden. Dit vindt 38% van de 

werknemers (Unique & Motivaction Research & 

Strategy, 2018). Ontwikkelingsmogelijkheden biedt 

Interfood aan. Een antwoord van een medewerker 

was het volgende: 

“Interfood biedt opleidingsmogelijkheden aan 

maar dat moet je mij niet vragen. Je kunt het zo 

gek niet bedenken of je kunt opleidingen volgen. 

Ik volg zelf geen opleidingen meer, dit is mijn 

opleiding! Mijn job is de beste opleiding die je 

kunt hebben. Nee, op mijn leeftijd ga ik geen 

opleidingen meer doen.” – Vrouw H aanbod 

Naast de vrijheid, cultuur en 

ontwikkelingsmogelijkheden biedt Interfood tal van 

andere dingen aan die hen uniek maakt. Maar alsnog 

is het werven van de best gekwalificeerde kandidaten 

een grote personele uitdaging binnen het bedrijf. 

Daarom ging onze interesse uit naar de mensen die 

nu op de arbeidsmarkt  aantreden en hebben we elf 

studenten bevraagd die dit jaar zullen afstuderen, 

ook wel millennials genoemd, en op zoek zijn naar 

een dienstverband. 

Millennials 

Millennials zijn personen die geboren zijn tussen 

1982 en 2000 (Lancaster & Stillman, 2010). Hun 

leeftijd varieert tussen de 20 en de 35 jaar en het 

opgroeien in de welvaart van de jaren negentig en de 

jaren nul maakte hen vertrouwd met de gedachten 

dat de wereld aan hun voeten lag. Vandaag en 

morgen treden de millennials aan op onze 

arbeidsmarkt (Randstad, 2018). Ng, Lyons, & 

Schweitzer (2012) vermelden in hun boek dat deze 

jonge generatie waardevolle energie en 

inspanningen toevoegt aan een organisatie. Maar ook 

complexiteit omdat organisaties moeite hebben om 

te begrijpen wat deze jonge werknemers uitdaagt, 

inspireert en motiveert.  

mkb en 501 werkgevers grootbedrijf (Unique & Motivaction 
Research & Strategy, 2018).  
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Verwachtingen 

Volgens Randstad (2018) gaan millennials voor hun 

werkplezier naar hun werk, maar dat is niet alles. Ze 

willen zich kunnen ontwikkelen. Sleutelwoorden voor 

millennials zijn zingeving en ontwikkeling. Een van de 

internationale studenten die bevraagd is, antwoordde 

op de verwachtingen het volgende:  

“I expect to have clear tasks and goals because I 

want my work to be efficient, I don’t want to lose 

time figuring out what I have to do.”  - Vrouw K 

verwachtingen studenten  

Thuiswerken 

Een organisatievorm die de laatste decennia enorm 

is toegenomen is het thuiswerken. Dit wordt volgens 

Derks, Agterberg, Beumer & Weel (2011) 

gestimuleerd door de technologische ontwikkelingen 

die betrekking hebben tot internettoegang vanuit 

thuis en de mobiele communicatie. De scheidingslijn 

tussen werk en privé is hierdoor minder scherp 

geworden in de afgelopen jaren. Wanneer aan de 

studenten de vraag werd gesteld of thuiswerken 

belangrijk was, waren de antwoorden vrijwel 

allemaal hetzelfde. Belangrijk is het niet, maar het is 

wel mooi meegenomen.  

“Zeker als ik denk aan een gezin is het wel handig 

dat je bepaalde zaken vanuit thuis kunt 

afhandelen.”  - Vrouw H verwachtingen studenten  

Er werd wel bij vermeld dat in het begin van de 

carrière het belangrijk is dat er nog veel input en 

feedback gegeven wordt van het bedrijf.  

“Early in my career I don’t feel the need to work 

from home as much just cause I’m young and I’m 

starting out and I need the resources, the people 

and the advice and the coaching that my office 

setting would give me. But later on in my career 

when I’m more experienced I would be happy to 

work from home as often as possible.” – Man Q 

verwachtingen studenten  

Locatie 

Volgens een onderzoek van Kroth & Young (2014) 

zijn interne attributen (mensen waarmee wordt 

samengewerkt, de ontwikkelingen van 

vaardigheden) van de job belangrijker voor 

millennials dan de externe attributen (locatie, 

compensatie).  

Bij de vraag wat de mening was van de studenten 

over de locatie van de werkgever waren er veel 

verschillende antwoorden. Na het bevragen van een 

student die momenteel aan het werk is in Interfood 

was zijn antwoord het volgende: 

“Je hebt bij Bladel meteen een ‘boeren’ 

gedachten, daar past dit bedrijf dan wel mooi bij. 

Het is oneerbiedig gezegd een boerendorp 

waarvan ik denk dat het sommige sollicitanten 

zou kunnen afschrikken. Aan de andere kant, als 

de ligging  iemand afschrikt kun je je afvragen in 

hoeverre die persoon dan in de organisatie past.”  

- Man X verwachtingen studenten 

Een andere student gaf aan dat het vooral van de job 

afhangt:  

“Ik kijk eerst naar mijn persoonlijke interesse (…). 

Als de job mij niet aanstaat zou ik liever ver willen 

rijden.”  - Vrouw T verwachtingen studenten 

Inhousedagen 

Volgens Unique & Motivaction Research & Strategy 

(2018) is de eerste indruk van een organisatie voor 

70% gebaseerd op de eerste indruk van de 

medewerkers. De meeste studenten gaven ook aan 

dat ze behoefte hebben aan inhousedagen. Zo 

antwoordde een student:  

“Wat dit voor mij belangrijk maakt is dat je de 

organisatie leert kennen en dat je ook meteen te 

zien krijgt wat je moet doen. Zeker om te zien of 

het je ding is, als het echt je ding niet is kun je 

het meteen zeggen.”  - Vrouw T verwachtingen 

studenten 

Sociale media 

Millennials zijn gewend aan technologie, zowel in hun 

leeromgeving als in hun dagelijks leven (Sujansky & 

Ferri-Reed, 2009). Ze zijn ongeveer twee uur per dag 

actief op gemiddeld vijf verschillende sociale media 

kanalen (Randstad, 2018). Door rekening te houden 

met de opkomst van de sociale media worden 

tegenwoordig medewerkers aangemoedigd om 

bedrijfsvacatures te delen op Facebook (V., 2015). 

Deze keuze is bij het opstarten van dit onderzoek ook 

binnen Interfood gemaakt.  

 

Na het posten van vacatures op Facebook zagen we 

een duidelijke stijging van het bereik van 

Facebookgebruikers. Dit kan leiden tot 

naamsbekendheid en tot het makkelijker aantrekken 

van nieuwe werknemers (Sokro, 2012). 

Onboarding 

Bij het rekruteren van de beste gekwalificeerde 

kandidaten hoort een zorgvuldig ontworpen en goed 

uitgevoerd onboardingsproces. Dit zorgt ervoor dat 

niets of niemand wegglijdt voordat het te laat is 

(Sujansky & Ferri-Reed, 2009). 
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Volgens Carter (2015) is onboarding wel het meest 

over het hoofd geziene proces. Alleen trainingen 

aanbieden is niet voldoende, het succes van een 

nieuwe medewerker is de taak van HR. Het regelen 

van een mentor/buddy is van belang voor de nieuwe 

werknemer waar die bij terecht kan met allerhande 

vragen. Ook zorgt het voorzien van een ‘wie is wie’, 

inclusief een organogram voor meer duidelijkheid 

(Carter, 2015). 

Buddy 

De antwoorden na de interviews waren erg 

uiteenlopend. Zo was voor de eerste vraag die 

betrekking had op een buddy het antwoord van een 

medewerker:  

“Mijn team was voorbereid op mijn komst, ze 

wisten dat er die dag iemand nieuw zou beginnen 

maar wie mij zou opleiden, wisten ze nog niet en 

mijn buddy is die dag zelf ter plekke aangewezen 

geweest.”  - Vrouw X onboarding 

Mentor 

Een mentor is sinds kort ingevoerd binnen Interfood, 

alsnog wisten enkele medewerkers niet de juiste 

waarde van een mentor. Een mentor is als een 

vertrouwde adviseur of gids. Veel bedrijven bieden 

een mentor aan om nieuwe werknemers te 

begeleiden en te helpen om aan de verwachtingen 

van de organisatie te voldoen (Mannick, Wilhide, 

Diantoniis, Goodheart, & Logan, 2014). Ook voor 

deze vraag kregen we verschillende antwoorden. Zo 

was het antwoord van een medewerker:  

“Wat is de toegevoegde waarde van een mentor?”  

- Man X onboarding 

Informatie 

Waar veel onzekerheid rond heerste, was de 

algemene informatie over het bedrijf. Zo hadden de 

meeste medewerkers in het begin van hun loopbaan  

geen duidelijk beeld over de interne werking. Zo gaf 

een medewerker het volgende aan:  

“Wat voor mij meer duidelijkheid had kunnen 

bieden in het begin dat ik bij Interfood werkte was 

een organogram (…)”  - Man X onboarding  

De duidelijkheid kwam pas later, nadat elke afdeling 

zichzelf had voorgesteld aan de hand van een 

PowerPoint presentatie.  

Discussie 

De beroepsbevolking gaat vanaf 2020 krimpen. Deze 

gebeurtenissen nemen plaats in een arbeidsmarkt 

waar op korte termijn de schaarste aan personeel 

toeneemt (Verbeet, 2011). Wat onmisbaar wordt 

voor organisaties is de duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers. Stuurt een organisatie op 

inzetbaarheid dan maken ze ook gebruik van de 

kwaliteiten en talenten van de medewerkers 

gedurende de hele loopbaan. De inzetbaarheid van 

de medewerker kan nadelig beïnvloed worden indien 

er een gebrek is aan ontwikkeling en flexibiliteit 

(Kaemingk, 2012).  

In de resultaten en in het logboek is te lezen wat 

Interfood aanbiedt. Wanneer we de resultaten 

koppelen aan de literatuur studie van Unique & 

Motivaction Research & Strategy (2018) zien we dat 

er een duidelijke samenhang is. 

Verder moet Interfood zich voorbereiden op de 

nieuwe toekomst (Verbeet, 2011). Kijkend naar de 

instromers van nu op de arbeidsmarkt is het van 

belang dat er rekening gehouden wordt met de eisen 

van de millennials zoals met de organisatievorm 

thuiswerken (Bloom, Liang, Roberts, & Ying, 2015) 

en sociale media (Sujansky & Ferri-Reed, 2009). De 

antwoorden van de studenten die betrekking hadden 

op het thuiswerken waren positief. Dit zeker 

naarmate de werknemer langer in een bedrijf werkt, 

omdat in het begin van de carrière de input en 

feedback van de organisatie belangrijk is voor 

verdere ontwikkeling.  

Als gevolg van de verandering op de arbeidsmarkt, 

moeten organisaties hun rekruteringsproces 

aanpassen en veranderen. De traditionele manier van 

werven zal uiteindelijk verdwijnen en het gebruik van 

sociale media zal een belangrijke rol spelen bij het 

rekruteringsproces. Het gebruik van sociale media in 

het rekruteringsproces heeft gunstige resultaten zo is 

er een hogere kwaliteit van sollicitaties, grotere 

diversiteit van sollicitanten, verbeterde oriëntatie van 

de doelgroep en de kosten en tijdwinst die de 

organisatie helpen om hun werving te verbeteren 

(Chan & Kjellberg, 2017). In de resultaten is een 

duidelijke stijging van het bereik van 

Facebookgebruikers te zien. Hierdoor mag het 

gebruik van verschillende sociale media kanalen voor 

informatieve doeleinden en voor het aanwerven van 

personeel actiever gebeuren binnen Interfood. 

Daarnaast was de vraag of de belemmeringen in 

verband met het aanwerven van gekwalificeerd 

personeel te maken had met de locatie van Interfood. 

Indien we rekening houden met de millennials die nu 

de arbeidsmarkt op klimmen, vermeldt het onderzoek 

van Kroth & Young (2014) dat externe attributen 

zoals locatie en compensatie minder belangrijker zijn 

dan de interne attributen. Aan de resultaten van de 

interviews met de studenten is ook te lezen dat de 

locatie niet bepalend is bij het beslissen van een job.  

Ook was de vraag of er inhousedagen georganiseerd 

moesten worden binnen Interfood. Over het begrip 

inhousedagen is er relatief weinig wetenschappelijk 

informatie beschikbaar. Wel weten we door Unique & 

Motivaction Research & Strategy (2018) dat de eerste 

indruk van een organisatie voor 70% gebaseerd is op 
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de eerste indruk van de medewerkers. Na de 

positieve antwoorden van de studenten, die de 

inhousedagen zeker een meerwaarde vinden voor 

het vinden van een stageplaats of job, kan het 

overwegen van het organiseren van een inhousedag 

een goede manier zijn bij het vinden naar nieuw 

talent.  

Verder kunnen er vernieuwingen plaatsvinden in het 

onboardingsproces binnen het bedrijf. Meer 

informatie over de verschillende afdelingen en een 

duidelijk organogram mag online beschikbaar zijn. 

Een blog, chatroom of portal maken om nieuwe 

medewerkers in contact te brengen met andere 

nieuwe medewerkers (van hun eigen generatie) kan 

een positief invloed hebben (Sujansky & Ferri-Reed, 

2009). Ook mag er bijtijds duidelijke toelichting 

gegeven worden over de meerwaarde van een buddy 

en een mentor. Het zou jammer zijn voor elke 

organisatie om de beste gekwalificeerde kandidaten 

te rekruteren, alleen om ze te laten falen omdat ze 

op de een of andere manier op de verkeerde voet 

binnen de organisatie zijn terechtgekomen (Sujansky 

& Ferri-Reed, 2009). 
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PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Ontdek de ambities van Interfood zelf!

Probleemstelling
Het invullen van vacatures en het

binden van medewerkers wordt steeds

moeilijker voor bedrijven door de krapte

op de arbeidsmarkt (Unique &

Motivaction Research & Strategy, 2018)

wat voor belemmeringen zorgt om door

te groeien (van Brakel, Hilbers, & de

Vries, 2017). Het werk binnen de

organisaties wordt meer

kennisintensiever en zich als organisatie

aanpassen aan de wensen van de

werknemers is van belang om talent aan

te trekken en ‘the war for talent’ te

winnen (Rodenburg, 2012). Plezier op

het werk, de juiste balans tussen werk

en privé, ontwikkeling/ontplooien, veel

leren/kennis opdoen en financiële

onafhankelijkheid is wat millennials

drijft op de arbeidsmarkt en omdat zij

vandaag en morgen optreden in onze

arbeidsmarkt is het van belang dat

organisaties aan deze eisen voldoen

(Randstad, 2018).

Kwalitatieve onderzoeksmethode
Tijdens het analyseren is de kwalitatieve

onderzoeksmethode gehanteerd.

Diepte-interviews
De kwaliteit van de informatie die

gebruikt werd voor het schrijven van dit

artikel is ontstaan uit diepte-interviews.

In totaal zijn er 25 mensen bevraagd die

opgesplitst kunnen worden in vier

groepen.

Aanbod Interfood
De uitspraken van de werknemers

kwamen overheen met de literatuur.

Naast de vrijheid, cultuur en

ontwikkelingsmogelijkheden biedt

Interfood tal van andere dingen aan die

hen uniek maakt. Maar alsnog is het

werven van de best gekwalificeerde

kandidaten een grote personele

uitdaging binnen het bedrijf. Daarom

ging onze interesse uit naar de mensen

die nu op de arbeidsmarkt aantreden en

hebben we elf studenten bevraagd die

dit jaar zullen afstuderen, ook wel

millennials genoemd, en op zoek zijn

naar een dienstverband.

Eisen millennials
▲ Millennials gaan voor hun

werkplezier naar hun werk en willen

zich kunnen ontwikkelen (Randstad,

2018).

▲ De organisatievorm thuiswerken is

de laatste decennia enorm

toegenomen en de uitspraken geven

ook aan dat dit steeds belangrijker

wordt (Derks, Agterberg, Beumer &

Weel, 2011).

▲ Volgens de literatuur is de locatie van

de werkgever minder belangrijk dan

de ontwikkeling van vaardigheden,

de uitspraken sluiten hierbij aan

(Kroth & Young, 2014).

▲ De meningen van de studenten met

betrekking tot de inhousedagen

waren erg positief.

▲Millennials zijn ongeveer twee uur per

dag actief op gemiddeld vijf

verschillende sociale media kanalen

(Randstad, 2018). Door de opkomst

van sociale media worden

tegenwoordig medewerkers

aangemoedigd om bedrijfsvacatures

te delen op Facebook (V., 2015). Deze

keuze is bij het opstarten van dit

onderzoek ook binnen Interfood

gemaakt.

▲Bij het rekruteren van de best

gekwalificeerde kandidaten hoort een

zorgvuldig ontworpen en goed

uitgevoerd onboardingsproces

(Sujansky & Ferri-Reed, 2009). In de

resultaten is te zien dat het

onboardingsproces binnen Interfood

aanwezig is maar hier kunnen nog

vernieuwingen voor plaatsvinden.

Discussie
▲ In de resultaten is een duidelijke

stijging van het bereik van

Facebookgebruikers te zien. Hierdoor

mag het gebruik van verschillende

sociale media kanalen voor

informatieve doeleinden en voor het

aanwerven van personeel actiever

gebeuren binnen Interfood.

▲Er moet meer gekeken worden naar

de eisen van millennials en de

organisatievorm thuiswerken.

▲ In de resultaten en de literatuur wordt

vermeld dat externe attributen zoals

locatie en compensatie minder

belangrijker zijn dan interne

attributen.

▲Het overwegen van het organiseren

van een inhousedag kan een goede

manier zijn bij het vinden van nieuw

talent.

Inleiding

Methode

Resultaten Conclusie

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die tijdens dit

onderzoek centraal staat is hoe

Interfood in een krappe arbeidsmarkt de

juiste mensen kan bereiken om de groei

van de organisatie te garanderen.

Waarom kiezen werknemers voor

Interfood? Wat verwachten toekomstige

werknemers/millennials van een

bedrijf? Heeft de locatie van de

werkgever betrekking op de keuze van

een job? Moeten er inhousedagen

georganiseerd worden en hoe zit het

met het onboardingsproces voor

millennials? Al deze bijkomende vragen

worden verder besproken en

beantwoord in de conclusies.

▲De eerste groep mensen die bevraagd

is, bestond uit vijf medewerkers. De

interviews gingen over het

onboardingsproces.

▲De tweede groep mensen bestond uit

vijf medewerkers. De vragen die

gesteld werden hadden betrekking op

wat Interfood uniek maakt en wat het

bedrijf te bieden heeft.

▲De derde groep bestond uit vier

medewerkers die allen te maken

hebben met de werving en selectie

binnen het bedrijf. Na het analyseren

van de antwoorden werd er een

doelgroep profiel ontworpen.

▲De vierde groep bestond uit elf

kandidaten waaronder drie

internationale kandidaten. Deze

interviews hadden betrekking op de

verwachtingen van studenten die dit

jaar afstuderen en op zoek gaan naar

een job.

▲Er kunnen verder vernieuwingen

plaatsvinden in het

onboardingsproces binnen het bedrijf.

Het zou jammer zijn voor elke

organisatie om de beste

gekwalificeerde kandidaten te

rekruteren, alleen om ze te laten falen

omdat ze op de een of andere manier

op de verkeerde voet binnen de

organisatie zijn terechtgekomen.
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Interne merk: Het fundament van employer branding 

Sanna NOORI 

Abstract: Het is onmogelijk om in de wereld van HR niet met employer branding geconfronteerd te worden. Dit 

komt door het concept ‘war for talent’ waar bedrijven de beste profielen van de arbeidsmarkt willen aantrekken. 

Om deze “oorlog” te winnen, moet men in eerste instantie intern gaan kijken of er in huis voldoende elementen 

aanwezig zijn om zich beter te kunnen profileren dan de concurrentie. De interne waarden van een organisatie 

vormen de basis voor employer branding en dus ook voor de marketing. Deze waarden moeten intern aanwezig 

zijn vóór ze naar buiten gecommuniceerd kunnen worden. In het andere geval kan dit voor te hoge verwachtingen 

en ontevreden medewerkers zorgen die hoogstwaarschijnlijk de organisatie zullen verlaten. De uitstroom van per-

soneel is enorm kostelijk en om deze te minimaliseren, worden de organisaties genoodzaakt om tijd te spenderen 

aan het uitzoeken van die aantrekkelijke elementen. 

In deze paper ligt de focus heel specifiek op de IT-organisaties. Het onderzoek toont aan dat IT-medewerkers veel 

belang hechten aan het menselijke luik van hun job, e.g. professionele relatie met collega’s, flexibiliteit en werken 

in teamverband. Hoewel sommige auteurs suggereren dat IT-professionals de financiële aspecten doorslaggevend 

vinden, blijkt toch dat na de indiensttreding de belangen elders worden gelegd.  

Keywords:  Employer branding, Interne branding, IT-medewerkers, Betrokkenheid. 

Inleiding 

Met dit onderzoek wordt de interne brand van Gfi 

vanuit het standpunt van interne medewerkers van 

nader bij bekeken. Door de interne cultuur te bestu-

deren, worden er enkele elementen geïdentificeerd 

die ook cruciaal kunnen zijn voor andere IT-bedrijven 

om talenten te behouden. Het hoofddoel van dit on-

derzoek is het analyseren van vijf elementen die de 

interne cultuur van Gfi kunnen kaderen.  De interne 

cultuur wordt ook als interne brand gekend en vormt 

samen met externe employer branding het concept 

employer branding wat op zijn beurt deel uitmaakt 

van de marketingwereld (Sengupta, Bamel, & Singh, 

2015).  Employer branding gebeurt op basis van en-

kele elementen die een organisatie anders, maar 

vooral speciaal voorstelt. Het is dus heel belangrijk 

om zich bewust te zijn van deze elementen om ze 

met het merk te kunnen associëren (Croomheecke, 

2012). 

Vandaag is de concurrentie tussen bedrijven wereld-

wijd enorm gestegen en daarom trachten de bedrij-

ven zich steeds beter te profileren. Hiervoor willen ze 

de beste talenten aantrekken en te behouden. De on-

dernemingen willen op een positievere manier uit-

blinken tegenover de concurrentie en daarom letten 

ze meer en meer op hun interne waarden die ze naar 

de buiten wereld communiceren (Ceridwyn & Debra, 

2008). 

Dit onderzoek kan een meerwaarde betekenen voor 

zowel Gfi als voor elk ander IT-bedrijf. Ten eerste 

door de bekendmaking van de interne waarden en 

ten tweede door ze naar de externe stakeholders te 

communiceren. Bij de bekendmaking wijzen de neu-

zen dan ook in dezelfde richting en worden er tevens 

geen foute verwachtingen geschept bij externe po-

tentiële sollicitanten. 

 

Methodologie 

Zoals het uit de literatuurstudie afgeleid kan worden, 

is er een tekort aan IT-professionals op de arbeids-

markt, waardoor er een uitdaging is ontstaan voor 

IT-bedrijven om hun werkkrachten langer in dienst te 

houden en andere potentiële sollicitanten aan te trek-

ken.  

Daarnaast zullen de bevindingen ook geanalyseerd 

worden om na te gaan of de verwachtingen van 

werknemers effectief worden ingelost.  

Ten slotte moeten de resultaten eveneens duidelijk 

maken of die elementen de werknemers echt geluk-

kig houden waardoor er minder verloop zal plaatsvin-

den binnen de organisatie. 
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Scope 

Employer branding is een heel breed concept be-

staande uit vele hoofd- en nevenvertakkingen. Deze 

paper bespreekt slechts een onderdeel ervan, nl. in-

terne employer branding. 

Gfi is een multinationaal bedrijf gespecialiseerd in IT. 

De organisatie beschikt over een groot aantal kanto-

ren wereldwijd waaronder een viertal in België Het 

Gfi-kantoor in Leuven telt een dertigtal IT-professio-

nals in dienst (Gfi.be, 2017). De scope van het on-

derzoek is uitsluitend het Gfi-kantoor te Leuven. 

Doelgroep 

De doelgroep beperkt zich enkel tot IT-professionals 

van Gfi Leuven. 

Criteria 

Het onderzoek moet de aantrekkelijke elementen van 

interne employer branding binnen Gfi Leuven in de 

verf zetten. Daarvoor werd het uitgevoerd zonder re-

kening te houden met de leeftijd, het geslacht en de 

anciënniteit van de deelnemers.  

Onderzoekstechnieken 

Om de invloed van non-responsen zo miniem moge-

lijk te houden, werden alle IT-medewerkers betrok-

ken bij het onderzoek, er hebben effectief eenentwin-

tig medewerkers geparticipeerd. 

Om meetbare en representatieve antwoorden te ver-

krijgen op de hoofdvraag werd er voor een kwantita-

tief onderzoeksmethode gekozen.  

De bevraging verliep in de vorm van een elektroni-

sche enquête via Survey Monkey. Het is een eenvou-

dig en heel praktisch platform dat de participanten 

toelaat de enquête binnen een bepaald tijdslot en op 

eigen tempo in te vullen. De enquête werd volkomen 

anoniem gelanceerd om de aantal respondenten te 

verhogen en de invloed van externe factoren in te 

perken. 

De vragen zijn logisch gestructureerd, rekening hou-

dend met de verschillende vraagvormen, nl. meer-

keuzevragen, dichotome en Likert-schalen (de mate 

van instemming of afwijzing van een uitspraak). Bij 

elke vraag moesten er vijf uit de vijftien elementen 

worden aangeduid. De meest geselecteerde elemen-

ten werden in detail besproken om antwoorden te 

bekomen op de onderzoeksvragen. 

Er werden ook enkele open vragen gesteld om na te 

gaan wat Gfi momenteel goed doet en waar verbete-

ring mogelijk is. Deze vragen werden in een Excel-

sheet gegoten en de wederkerende antwoorden wer-

den samengevoegd. De resterende zaken zullen later 

in de paper besproken worden. 

Data-analyse 

De deelnemers vullen de elektronische enquête in op 

Survey Monkey. Het platform verwerkt en analyseert 

de enquêtes. De antwoorden vormen globaal de data 

voor dit onderzoek. Via het platform kunnen de be-

schikbare data statistisch of grafisch weergegeven 

worden in de vorm van charts etc. 

De antwoorden van de deelnemers zullen gebruikt 

worden om de vijf aantrekkelijke elementen van in-

terne employer branding te identificeren. Dit kan heel 

gemakkelijk gebruikmakend van de Survey Monkey 

charts 

 

 

Resultaten 

Uit het onderzoek van sociale psychologen bleek dat 

de interne brand of intern uitzicht gehouden door in-

terne stakeholders (managers, medewerkers en aan-

deelhouders) voor een groot deel het imago van de 

brand bepaalt. Het extern uitzicht wordt bepaald door 

de klanten en potentiele sollicitanten (Ravens, 2014). 

Externe en interne stakeholders staan niet los van el-

kaar en een stakeholder kan soms zowel als interne 

als als externe stakeholder optreden (Ravens, 2014).  

Wij letten hier op de visie van de interne medewer-

kers om zo het beeld van de interne cultuur te ver-

krijgen. 

De resultaten leverden drie belangrijke aspecten op. 

Ten eerste valt het op dat de werknemers vóór de 

sollicitatie bepaalde verwachtingen hadden in de ele-

menten van de interne employer branding. Ten 

tweede is een opmerkelijke evolutie in die elementen 

in de loop van tewerkstellingsjaren. Tot slot is er een 

aanzienlijk fenomeen dat namelijk dankzij deze evo-

lutie binnen Gfi de werknemers langer aan anciënni-

teit bouwen. 

Verwachtingen 

In deze paragraaf wordt elke onderzoeksvraag apart 

behandeld. De reacties van de IT-medewerkers van 

Gfi worden breed besproken en worden telkens op de 

voorgaande literatuurstudie afgetoetst. Een overzicht 

van de literatuurstudie kan ook in het logboek terug-

gevonden worden. 

Om de interne brand van Gfi a.d.h.v. de vijf elemen-

ten te kunnen beschrijven, werd er eerst gekeken 

welke elementen een IT-medewerker aanspreken bij 

de keuze van een werkgever. Daarom werden de Gfi 

professionals gevraagd om even terug te blikken naar 

hun sollicitatieperiode.  

Volgens het onderzoek van Arnoutse stellen de po-

tentiële sollicitanten zich meestal de vraag wat ze in 
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ruil voor de geleverde prestaties willen krijgen 

(2016). Volgens een ander onderzoek is het van cru-

ciaal belang om te achterhalen welke elementen de 

betrokkenheid van de potentiële medewerkers beïn-

vloeden (Leemans, 2017). Bovendien zal de hoge be-

trokkenheid van de werkkrachten de extra kosten 

voor employer branding mogelijk verlagen. De ele-

menten waaraan veel belang wordt gehecht verschil-

len in tijd en professie (Leemans, 2017). In functie 

hiervan werden de onderzoeksvragen dan ook opge-

steld om juist die elementen, die de IT-professionals 

het belangrijkst vinden wanneer ze voor een functie 

of werkgever kiezen in de verf te zetten. De resulta-

ten zijn in de volgende alinea toegelicht. 

Uit de responsen van 50% van de deelnemers bleek 

dat ze eerst door de moderne werkplaats geïnteres-

seerd geraakten. Een kleine 26% vond de werkge-

vers aanbiedingen (projecten) belangrijker bij de 

keuze van een werkgever. Als derde belangrijke ele-

ment heeft 30% van de deelnemers voor thuiswerk 

gekozen (home office). Enerzijds komt dit doordat de 

IT-medewerkers vaak bij externe klanten werken die 

gevestigd zijn in een drukke stadskern zoals Brussel 

of Antwerpen. Anderzijds trachten ze hiermee ook de 

verkeersdrukte te minimaliseren. Het salaris en de 

verantwoordelijkheidsgraad worden evenveel ge-

acht. Zo koos 21% van de deelnemers voor deze 

twee als vierde belangrijk elementen. Andere ele-

menten kwamen minder aan bod bij het kiezen van 

een potentiële werkgever.  De resultaten staven het 

onderzoek van Kucheruv, Zamulin en Andrey die in 

2016 plaatsvond over een tekort aan IT-professionals 

op de arbeidsmarkt. Volgens hun onderzoek hechten 

de IT-medewerkers veel belang aan financiële luik 

wanneer ze voor een functie solliciteren (2016). In 

datzelfde onderzoek beweren de auteurs dat verant-

woordelijkheid, een hoog salaris en professionele 

doorgroeimogelijkheden de drie aantrekkelijkste ele-

menten van employer branding zijn voor de poten-

tiele sollicitanten.  

Evolutie naar interne brand van Gfi 

Nu dat de elementen die de keuzes van de IT-sollici-

tanten bepalen in de verf zijn gezet, is het belangrijk 

om te weten of de verwachtingen van de deelnemers 

wel overeenkomen met de huidige interne elementen 

van Gfi. Tevens kan dit ook doorslaggevend zijn om 

het interne beeld van Gfi vanuit hun standpunt te po-

sitioneren. 

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat de me-

ningen grotendeels unaniem waren. De grootte 

meerderheid (67%) vindt dat flexibele werkuren 

goed toegepast worden binnen Gfi. Daarnaast vindt 

57% van de deelnemers dat Gfi hen de opportuniteit 

biedt om steeds nieuwe dingen te leren. De elemen-

ten zoals teamwork en professionele relatie met col-

lega’s winnen evenveel aan populariteit volgens 47% 

van de deelnemers. Bovendien vindt 42% van de me-

dewerkers dat Gfi het concept work-life balance goed 

implementeert. Er kan wel geconcludeerd worden dat 

deze elementen een nauwe samenhang vertonen en 

elkaar rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. 

Zo kan teamwork resulteren in een optimale samen-

werking met collega’s waardoor het samenhorig-

heidsgevoel versterkt zal worden. Dankzij flexibele 

werkuren wordt werk en privé goed gescheiden ge-

houden waardoor een evenwichtige levensbalans 

wordt gegarandeerd enz. 

De resultaten hebben een opmerkelijk fenomeen 

aangetoond. De elementen die een potentiële sollici-

tant initieel aantrekkelijk vond, komen niet overeen 

met de elementen dewelke de interne brand van Gfi 

beschrijven.  

Uit een onderzoek in Moskou bleek dat de onenighe-

den in verwachtingen zorgwekkend kunnen zijn en 

mogelijk resulteren in uitstroom uit de organisatie. 

Datzelfde onderzoek toonde ook aan dat het verloop 

binnen de IT-bedrijven in vergelijking met andere 

sectoren twee keer zo hoog ligt. Dit is dus deels te 

wijten aan de niet overeenkomende verwachtingen 

(Brecht & Eckhard, 2012). 

Volgens Brecht en Eckhard komt het hoge verloop in 

IT-bedrijven deels door interne ontevredenheid om-

dat de medewerkers zich minder betrokken voelen in 

de organisatie. Alhoewel het werk als heel nuttig 

wordt ervaren, brengt het in de realiteit enorm veel 

werkdruk met zich mee (2012). Dit wordt in de on-

derstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 1 Brecht & Eckhardt, 2012© 

In vergelijking met andere sectoren, voelen de IT’ ers 

zich minder gelukkig in hun job (Lage Perceived en-

joyment). Enerzijds komt dit door weinig betrokken-

heid in de organisatie en anderzijds door steeds 

groeiende werkdruk (Brecht & Eckhardt, 2012). On-

danks het feit dat ze hun werk als heel nuttig ervaren 

(Hoge Perceived Usefulness), vinden ze hun werk 

vaak minder aangenaam. Voor de HR-diensten is het 

steeds een uitdaging om een dialoog aan te gaan en 

tijdig op te treden. Het is dus van cruciaal belang om 

te focussen op de elementen die het personeel ge-

lukkig maken, waardoor ze langer in dienst zullen blij-

ven (Brecht & Eckhardt, 2012). De gemiddelde anci-

enniteit van IT’ers binnen dezelfde organisatie ligt 

tussen 2 en 3 jaar (Brecht & Eckhardt, 2012).  

Verder bouwen van anciënniteit  

Het is heel opvallend dat terwijl de verwachtingen 

van de potentiële sollicitanten niet overeenkomen 



Sanna NOORI – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 4 

 

met de huidige interne elementen van Gfi, de werk-

nemers toch een langere anciënniteit hebben dan de 

gemiddelde. Onderstaande tabel toont aan dat meer 

dan de helft van de Gfi professionals zich in de anci-

enniteitsschijf van 5-10 jaar bevinden.  

 

Er ontstaat dus een nood om te achterhalen welke 

elementen hiervoor verantwoordelijk zijn. 

De antwoorden van deelnemers tonen aan dat de re-

latie tussen de medewerkers en de mogelijkheid om 

nieuwe dingen te leren door evenveel mensen be-

langrijk worden gevonden. Zo denkt 57% dat deze 

twee elementen ervoor zorgen dat ze langer bij Gfi 

blijven. Ongeveer 52% van de IT-medewerkers zijn 

het eens met het feit dat de flexibele werkuren een 

derde populair element is dat hen betrokken houdt. 

Evenwel vindt 47% van de medewerkers dat naast 

het salaris, de work-life balance ook een aantrekkelijk 

element is. Ten slotte heeft 42% gestemd dat team-

werk bij Gfi hen weerhoudt om de organisatie te ver-

laten. 

Hieruit kunnen wij twee dingen concluderen. Ten 

eerste is het heel opvallend en interessant om te we-

ten dat de elementen waarmee de IT’ers de interne 

brand van Gfi omschrijven, er ook voor zorgen dat ze 

er langer in dienst blijven. Ten tweede kunnen we 

afleiden dat de elementen die de keuzes van de po-

tentiële sollicitanten beïnvloeden, geen rol spelen op 

de latere betrokkenheid van de medewerkers. Hier 

spelen immers andere elementen een doorslagge-

vende rol.  

Dankzij de elementen flexibele werkuren en aandacht 

voor work-life balance is Gfi erin geslaagd om het ge-

luksniveau van de medewerkers te verhogen en de 

werkdruk te verlagen. Dit heeft ook geresulteerd in 

weinig tot geen verloop bij Gfi. Het element relatie 

met de collega’s en teamwerk werd door een groot 

deel gekozen. Enkele deelnemers voegden toe dat de 

goede relatie met de collega’s ervoor heeft gezorgd 

dat ze een familiaal gevoel bij Gfi krijgen. De HR-me-

dewerkers spelen ook een belangrijke rol. Er worden 

formeel en informeel gesprekken gevoerd met het 

HR-team. Daarnaast wordt er maandelijks een ’open 

bar’ georganiseerd, die de medewerkers samen-

brengt en hen toelaat met elkaar te socialiseren. In 

de bevraging, kozen 14 van de 21 respondenten voor 

het element opportuniteit om nieuwe dingen te leren. 

Dit is tevens het hoogst gescoorde element. De deel-

nemers zijn van mening dat Gfi zich met de nieuwste 

technologieën bezighoudt. Om deze technologieën 

onder de knie te krijgen, luisteren ze naar de mede-

werkers en hebben veel vertrouwen in hun expertise. 

Hiermee krijgen de IT-medewerkers de kans om met 

de recentste technologieën te werken en nieuwe din-

gen bij te leren.  

Bovengenoemde elementen van Gfi beïnvloeden de 

betrokkenheid van de medewerkers. In een ander 

onderzoek werd veel nadruk gelegd op de betrokken-

heid van de medewerkers en wordt beschouwen als 

sleutel tot succes aangezien andere externe kosten 

verlaagd kunnen worden zoals ziekteverzuim, klanten 

verlies enz. (Lievens, 2011). De medewerkersbetrok-

kenheid wordt gedefinieerd als de mate waarin de 

medewerkers zich engageren (Aarnoutse, 2016). Ar-

noutse heeft met zijn onderzoek over geëngageerde 

medewerkers aangetoond dat wereldwijd slechts 

13% van de werknemers zich betrokken voelt (2016). 

Het gebrek aan betrokkenheid bij de medewerkers is 

erg zorgwekkend voor de organisaties, want als de 

motivatie van de medewerkers vermindert, vermin-

dert ook de progressie. Het is dus belangrijk om te 

weten hoe de organisatie kan de betrokkenheid van 

de medewerkers bevorderen (Aarnoutse, 2016). Or-

ganisaties moeten dus elementen uitzoeken en erin 

investeren om de betrokkenheid steeds langer te ga-

randeren (Lievens, 2011).  

Brand communicatie:  

In de vorige paragraaf werd vermeld dat het voor een 

organisatie zeer belangrijk is om zich goed bewust te 

zijn van hun sterke en zwakke punten. In dit onder-

zoek werd ook gefocust op enkele zwakke punten 

van Gfi. Naast de meerkeuzevragen werd er aan de 

IT-professionals ook een open vraag gesteld over een 

werkpunt voor hun werkgever. Hierop heeft meer 

dan de helft naar zowel interne als externe commu-

nicatie verwezen. Omdat het een zeer belangrijk ele-

ment is voor een organisatie, dient in deze paragraf 

de waarde van communicatie toegelicht te worden. 

Bovendien worden via deze intern en externe com-

municatie ook de beschikbare brand elementen aan-

geven ter promotie van hun merk.  

 

Het interne brand management (IBM) is een essenti-

ele stap voor een succesvolle brand. Dit IBM gaat er-

van uit dat een merk gevormd wordt door het gedrag 

van alle medewerkers en niet enkel dat van de mar-

ketingafdeling (Ravens, 2014). De medewerkers spe-

len zo’n cruciale rol omdat het juist hun acties en 

handelingen zijn die de basis vormen voor de merk-

identiteit. Het gedrag van de medewerkers is dus een 

belangrijke factor in het opbouwen van een sterk 
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merk (Ravens, 2014). Het gedrag van de medewer-

kers en de interne brand van een organisatie hebben 

wederzijds invloed op elkaar. Hieruit ontstond de be-

hoefte om aan de IT-professionals te vragen wat vol-

gens hen een werkpunt zou kunnen zijn voor Gfi in 

kader het van employer branding. 

Zoals eerder vermeld, heeft de interne brand com-

municatie (IBC) een positieve invloed op gedragingen 

van werknemers. Hierdoor krijgen ze een inzicht in 

de verwachtingen van de externe stakeholders, 

waardoor ze hun gedrag aanpassen aan het merk van 

de organisatie (Ravens, 2014). Op de openvragen 

hebben de medewerkers aangegeven dat de interne 

en externe communicatie als een werkpunt be-

schouwd moet worden. De IT-medewerkers willen 

meer op de hoogte gehouden worden van wat er zich 

binnen Gfi op internationaal vlak afspeelt. Dus niet 

enkel binnen Gfi Leuven, maar ook in andere bran-

ches zoals in Frankrijk, Spanje, Luxemburg etc. Ook 

de managers delen deze mening en zien een grote 

meerwaarde in het delen van kennis en ervaringen 

met andere IT’ers in andere landen.  

De reacties van de IT-medewerkers bevestigen het 

onderzoek van Ceridwyn en Debra die een associatie 

gemaakt heeft tussen interne communicatie en brand 

commitment van de medewerkers. Volgens hem pas-

sen de medewerkers hun gedrag aan de brand aan, 

enkel als ze heel goed weten tot welke soort organi-

satie ze behoren (2008).  

De IT-medewerkers vinden dat de interne brand ook 

extern gecommuniceerd moet worden. Gfi is een van 

de grootste marktspelers in de IT-sector, maar de 

naam is weinig bekend bij de doelgroepen. De ex-

terne communicatie mag niet leiden tot valse ver-

wachtingen zoals bepaalde advertenties die de capa-

citeiten van een organisatie opblazen (Ravens, 

2014). Door de elementen extern te communiceren, 

trekken ze enerzijds sneller het juiste talenten aan en 

anderzijds besparen ze aan kosten op externe dien-

sten. Bijgevolg verliezen ze minder talenten aan de 

concurrentie. 

Het blijkt dat Gfi de stappen heeft gezet richting ex-

terne communicatie. Gebruikmakend van sociale me-

diakanalen en sponsors is Gfi geleidelijk zijn plaats 

aan het opeisen op de arbeidsmarkt.  

 

Discussie 

Zowel in de inleiding als in de methodologie werd ver-

wezen naar het belang van interne branding van de 

organisaties, dit werd ook bevestigd door andere au-

teurs. In de literatuurstudie werd eveneens bena-

drukt om bewust op zoek te gaan naar de elementen 

die het interne merk van de organisatie kunnen weer-

spiegelen. Na het terugblikken op het onderzoek 

wordt duidelijk dat er enkele conclusie getrokken zijn 

die ook door de auteurs bevestigd werden. Hieruit 

wordt een antwoord geboden op de volgende onder-

zoeksvraag. 

Welke zijn de vijf elementen van de interne cultuur 

van Gfi die zorgen dat de IT-professionals betrokken 

blijven.  

Gfi is een van de grootste marktspelers in de IT-sec-

tor. De medewerkers voelen zich betrokken en geap-

precieerd door hun werkgever. De reden benoemen 

ze het interne merk van Gfi en dat beschrijven ze als 

volgt. Volgens hen werd er bij Gfi op nieuwe pro-

jecten gewerkt die de kans om nieuwe dingen te le-

ren vergroot, deze projecten worden in teamwerk uit-

gevoerd. De IT-medewerkers vinden het werken in 

een team veel aangenamer omdat ze daardoor een 

goede relatie met de collega’s kunnen opbouwen. De 

IT-medewerkers vinden ook dat Gfi zeer flexibele 

werkuren aanbiedt die een impact heeft op het redu-

ceren van werkstress. Daarnaast houdt de voordelen 

naast het wettelijk loon hen zeer tevreden. In het on-

derzoek zijn deze elementen tegengesproken door de 

auteur dat de IT’ers veel belang hechten aan de fi-

nanciële luik zoals verloning en niet de menselijk luik 

zoals relatie met de medewerkers. Deze vijf elemen-

ten zijn intern aanwezig bij Gfi en hebben een aan-

zienlijk invloed op de betrokkenheid van de mede-

werkers. Het is ook aangeraden aan andere IT-be-

drijven om hun merk intern en extern zoveel mogelijk 

te communiceren om de neuzen in dezelfde richting 

te krijgen. Een beperking van mijn onderzoek is dat 

ik slechts een klein deel van de IT’ers bevraagd heb 

waardoor er ook minder representatieve uitspraken 

gedaan werden. 
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Interne cultuur: het fundament van “employer branding”
Noori Sanna 

De antwoorden van de deelnemers tonen aan dat de relatie tussen de
medewerkers en de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren door evenveel
mensen belangrijk worden gevonden. Zo denkt 57% dat deze twee
elementen ervoor zorgen dat ze langer bij Gfi blijven. Ongeveer 52% van de
IT-medewerkers zijn het eens met het feit dat de flexibele werkuren een
derde populair element is dat hen betrokken houdt. Evenwel vindt 47% van
de medewerkers dat naast het salaris, de voordelen ook een aantrekkelijk
element is. Ten slotte heeft 42% gestemd dat teamwerk bij Gfi hen
weerhoudt om de organisatie te verlaten.

• Dankzij de elementen flexibele werkuren en aandacht voor work-life
balance is Gfi erin geslaagd om het geluksniveau van de medewerkers te
verhogen en de werkdruk te verlagen. Dit heeft ook geresulteerd in weinig
tot geen verloop bij Gfi.

• Enkele deelnemers voegden toe dat de goede relatie met de collega’s
ervoor heeft gezorgd dat ze een familiaal gevoel bij Gfi krijgen. De HR-
medewerkers spelen ook een belangrijke rol.

• De deelnemers zijn van mening dat Gfi zich met de nieuwste
technologieën bezig houdt. Hiermee krijgen de IT-medewerkers de kans
om met de recentste technologieën te werken en nieuwe dingen bij te
leren.

Resultaten
Bovengenoemde elementen van Gfi beïnvloeden de betrokkenheid
van de medewerkers. In een ander onderzoek wordt de
betrokkenheid van de medewerkers beschouwd als de sleutel tot
succes aangezien dit ervoor zorgt dat de externe kosten verlaagd
kunnen worden zoals ziekteverzuim, klantenverlies... (Lievens, 2011).

Gfi is één van de grootste marktspelers in de IT-sector. De
medewerkers voelen zich betrokken en geapprecieerd door hun
werkgever. De reden die ze benoemen is het interne merk van Gfi en
dat beschrijven ze als volgt. Volgens hen werd er bij Gfi op nieuwe
projecten gewerkt die de kans om nieuwe dingen te leren vergroot,
deze projecten worden in teamwerk uitgevoerd. De IT-medewerkers
vinden het werken in een team veel aangenamer omdat ze daardoor
een goede relatie met de collega’s kunnen opbouwen. De IT-
medewerkers vinden ook dat Gfi zeer flexibele werkuren aanbiedt die
een impact heeft op het reduceren van werkstress. Daarnaast houdt
de voordelen naast het wettelijk loon hen zeer tevreden.

Deze vijf elementen zijn intern aanwezig bij Gfi en hebben een
aanzienlijk invloed op de betrokkenheid van de medewerkers. Het is
ook aangeraden aan andere IT-bedrijven om hun merk intern en
extern zoveel mogelijk te communiceren om de neuzen in dezelfde
richting te krijgen.

Croomheecke, S. (2012, June). 'Employer branding',hoe begint u
daarmee? HR.Square, pp. 19-20. Opgehaald van
https://biblio.ugent.be/publication/2966203/file/2966917

Lievens, F. (2011). Human resource management: Back to basics.
Leuven: LannooCampus

Referenties

Het is onmogelijk om in de wereld van HR niet met employer branding
geconfronteerd te worden. Dit komt door het concept ‘war for talent’
waar bedrijven de beste profielen van de arbeidsmarkt willen
aantrekken. Om deze “oorlog” te winnen, moet men in eerste instantie
intern gaan kijken of er in huis voldoende elementen aanwezig zijn om
zich beter te kunnen profileren dan de concurrentie. Employer branding
gebeurt op basis van enkele elementen die een organisatie anders,
maar vooral speciaal voorstelt. Het is dus heel belangrijk om bewust te
zijn van deze elementen om ze met het merk te kunnen associëren
(Croomheecke, 2012).

Het onderzoek heeft plaats gevonden in Gfi te Leuven in de afdeling
“employer branding”. Gfi is goed op de hoogte van de krapte op de IT-
arbeidsmark. Om competentie tekorten aan de talenten tegen te gaan,
investeren ze regelmatig in het uitzoeken van de elementen waarmee
ze de potentiële sollicitanten kunnen aanspreken. Uit het onderzoek zijn
er een vijftal elementen naar voor geschoven die via zowel intern als
externe communicatie met de klanten gecommuniceerd kunnen
worden.

1. Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek beperkt zich tot alle IT-professionals
van Gfi ongeacht leeftijd, geslacht en anciënniteit.

2. Methode

De IT-professionals worden via kwantitatieve vragen benaderd. De
vragen worden in de vorm van een enquête via “Survey Monkey”
doorgestuurd. In de enquête werden er meerkeuze vragen opgesteld
met telkens een keuzelijst van vijftien elementen waarvan ze er vijf uit
mochten kiezen.

Discussie

Inleiding en achtergrond 

Methode en procedure
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Op elke leeftijd tevreden naar je werk 

Een eerste stap van leeftijdsbewust ondernemen in het distributiecenter 

Toyota Motor Europe   

 

Op elke leeftijd tevreden naar je werk 

Een eerste stap van leeftijdsbewust ondernemen in het 

distributiecenter Toyota Motor Europe 

Julie OPPENBROUWER 

 

Abstract: Dat er verschillende generaties op de werkvloer zijn, weet iedereen. Zo zijn er o.a. de ba-

byboomers (1940 – 1955), de generatie x (1955 – 1970), de pragmatische generatie (1970 – 1985) 

en de generatie Y (1985 – 2000) (Maseland, 2015). Maar wat kan een werkgever doen in de organisa-

tie om medewerkers, in alle leeftijdscategorieën tevreden aan het werk te houden? Dit is zeker niet 

onbelangrijk aangezien ieder van ons steeds langer zal moeten werken. Een Survey-onderzoek werd 

uitgevoerd bij de magazijniers van het distributiecenter Toyota Motor Europe te Diest. Het  is de eer-

ste stap in de richting van leeftijdsbewust ondernemen voor dit bedrijf. Uit het onderzoek blijkt vooral 

de nood aan opleidingen voor babyboomers, de nood aan jobrotatie bij de pragmatische generatie en, 

bij de generatie Y, het teveel aan regels en controles. 

Keywords:  jobtevredenheid, medewerkerstevredenheid, retentiebeleid, personeelsbeleid, 

duurzaam ondernemen 

 

Inleiding 

We lezen er veel over in de media, de overheid wil 

dat medewerkers gemotiveerd aan het werk blijven 

en zet daarom in op een leeftijdsbewust en duur-

zaam personeelsbeleid. De CAO 104 is hier een 

voorbeeld van (Federale Overheidsdienst Werkgele-

genheid, Arbeid en Sociaal Overleg, n.d.; ACLVB, 

2013).  Elke organisatie zal maatregelen moeten 

nemen om tegemoet te komen aan de individuele 

noden van medewerkers. Maar wat betekent het 

voor een organisatie om voor elke medewerker, in 

elke leeftijdscategorie het werk voldoende uitda-

gend en toch haalbaar te maken?  

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is maatwerk 

dat gericht is op de vraag hoe een organisatie 

werknemers of werkzoekenden met al hun talenten 

kan aantrekken, behouden, ontwikkelen en benut-

ten (Martens, Manshoven, Lambrechts & Vanden-

berk, 2006). Het gaat over een duurzaam perso-

neelsbeleid met doelstellingen op langere en korte 

termijn (Stevens, 2013). 

Een Survey-onderzoek werd uitgevoerd bij 771 

magazijniers van Toyota Motor Europe. Hierin werd 

onderzocht wat ze aantrekkelijk vinden binnen deze 

organisatie en hoe Toyota Motor Europe hierop zou 

kunnen inspelen.  

Hierna wordt ingegaan op de gebruikte methodolo-

gie en de voornaamste topics per leeftijdscategorie.  
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Methodologie 

Doelstelling van de Senior HR Specialist Employee 

Relations  

Voor de personeelsafdeling van Toyota Motor Euro-

pe is het niet altijd eenvoudig om magazijniers te 

behouden. De verzuimpercentages liggen hoog en 

vele magazijniers, voornamelijk uitzendkrachten, 

verlaten de organisatie vroegtijdig, zelfs al na één 

dag. Toyota Motor Europe wil hier een verklaring 

voor en wil nagaan hoe de magazijniers kunnen 

gemotiveerd worden, welke elementen het werk 

bemoeilijken en waarom hun motivatie afneemt.  

Onderzoek 

Om een duidelijk zicht te krijgen op de noden van 

de magazijniers per leeftijdscategorie en per afde-

ling werd het Survey-onderzoek, met zowel kwalita-

tieve als kwantitatieve vragen, verspreid onder alle 

771 magazijniers. Op deze manier kreeg iedereen 

de kans om zijn of haar mening te geven.  

Het kwantitatieve gedeelte wordt bevraagd door 

middel van een 4-puntenschaal en gesloten vragen. 

Om meer inzicht te bekomen wordt deze bevraging 

aangevuld met een kwalitatief gedeelte door middel 

van open vragen.  

Het Survey-onderzoek gaf een responsgraad van 

44% (335/771) verspreid over verschillende afdelin-

gen en leeftijdscategorieën (2000 – 1988, 1987 – 

1978, 1977 – 1968, 1967 – 1958 en 1957+). Voor 

de duidelijkheid worden de leeftijdscategorieën 

benoemd met groepsnamen. Diverse auteurs ge-

bruiken verschillende geboortejaren maar in dit 

artikel wordt gesproken over de ‘generatie Y’ (2000 

– 1988), de  ‘pragmatische generatie’ (1987 – 

1968), de ‘generatie X’ (1967– 1958) en de ‘baby-

boomers’ (1957+)1 (Maseland, 2015).   

Het EMS-team (Employee Motivation Survey) doet 

elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek. Samen 

met hen, de warehouse managers en de vakbond 

werd dit Survey-onderzoek vooraf besproken.  

Op deze manier werd hun steun en goedkeuring 

bekomen en konden ze als “ambassadeur“ de ma-

gazijniers motiveren om deel te nemen. Deze kon-

den bij hen ook terecht voor vragen.  

Resultaten 

Generatiecategorieën verschillen van elkaar op 

diverse domeinen o.a. op het vlak van arbeid. De 

ene categorie heeft andere noden en behoeften dan 

de andere categorie (Maenen, 2018). Het is van 

belang dat organisaties zich hier van bewust zijn, 

zodanig ze zich kunnen voorbereiden en inspelen op 

de behoeftes van deze generaties (Neeft, 2017).  

Het is de taak van de organisatie, of meer specifiek 

van HR, om te kijken naar de individuele noden en 

behoeften en hoe de organisatie daaraan kan tege-

moet komen. (Martens, Manshoven, Lambrechts & 

Vandenberk, 2006).  

In dit Survey-onderzoek worden expliciet de noden 

en de behoeften bevraagd bij de magazijniers van 

Toyota Motor Europe. 

De babyboomers (60-plussers) 

De benaming ‘Babyboom’ verwijst naar de geboor-

tegolf die optrad vlak na de Tweede Wereldoorlog. 

Deze populatie is stilaan de arbeidsmarkt aan het 

verlaten (Neeft, 2017). 

 

Babyboomers zijn loyaal aan hun werkgever. (Ma-

seland, 2018). Dit blijkt ook uit de resultaten van 

het onderzoek. 80 % van de 60-plussers nam deel 

aan het onderzoek, waarvan twee medewerkers al 

van bij de oprichting van het distributiecenter in 

1992 in dienst zijn (Toyota Motor Europe, 2016). 

Drie medewerkers geven aan dat ze al meer dan 15 

jaar in dienst zijn.  

 

De tevredenheid over Toyota Motor Europe als 

werkgever en de tevredenheid over het takenpakket 

ligt doorgaans hoger dan bij de andere leeftijdsca-

tegorieën. Zo geeft 88% het antwoord ‘eerder wel’ 

tevreden te zijn en 12% is ‘zeer tevreden’.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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In verband met de tevredenheid over hun huidige 

functie geeft 63% een score van 3 op 4 en 37% is, 

met een score van 4 op 4, absoluut tevreden met 

de functie.  

 

38% wil meer jobrotatie binnen de organisatie en 

eveneens 38% vraagt naar aangepast werk voor 

ouderen, meer specifiek naar het voorzien van rea-

listischere targets en het beperken van zware fysie-

ke arbeid. 

 

Enkele uitspraken die in het Survey-onderzoek aan-

gehaald werden door de babyboomers zijn: 

 “Er moeten affiches opgehangen worden met de 

quote: 60+ horen er ook nog steeds bij” (man, 

large parts);  

 “Na 12 jaar zou je denken dat je wat meer zou 

mogen doen, maar de jongeren mogen meer 

dan wij” (vrouw, small parts); 

 “Jongeren krijgen voorrang en ouderen worden 

aan de kant gezet”, (vrouw, small parts).  

 

Hoewel 75% meent voldoende waardering te krij-

gen van hun leidinggevende menen ze toch dat er 

meer aandacht moet zijn voor respect en gelijke 

kansen voor iedereen.  

 

In de jaren 50 was er nog geen sprake van draag-

bare telefoons of email maar verliep de communica-

tie voornamelijk face-to-face. Nu gebeurt de com-

municatie via andere communicatiemiddelen (Bon-

tekoning, 2008). De helft van de 60-plussers vraagt 

naar een betere, open en mondelinge communica-

tie. “Het zou fijn zijn als er minder de gsm gebruikt 

zou worden en meer gepraat zou worden” (vrouw, 

small parts).  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de babyboomers binnen 

Toyota Motor Europe zeer tevreden zijn over hun 

takenpakket, over het uitdagende werk en over de 

werkrelatie met collega’s en leidinggevenden. Op-

vallend is wel dat meer dan de helft aangeeft dat 

het bedrijf hun de kans niet biedt om door te groei-

en, terwijl 63% aangeeft dit wel belangrijk te vin-

den. 

 

Generatie X (1967 – 1958) 

 

Generatie X of ook de ‘verloren generatie’ genoemd 

is opgegroeid in de tijd dat het aanbod op de ar-

beidsmarkt door de economische crisis zeer schaars 

was (Bontekoning, 2007). 

 

Het gaat om een generatie die graag autonomie 

heeft (Pekala, 2001). Dit wordt bevestigd in het 

onderzoek, waarbij 74% zegt autonomie belangrijk 

te vinden. 23% meent dat ze dit niet krijgen binnen 

hun functie omdat ze zelf geen beslissingen mogen 

nemen. Hoewel Van Uffelen (2014) aangeeft dat 

generatie X voornamelijk extrinsiek gemotiveerd 

wordt (hogere verloning, meer comfort), kan deze 

uitspraak niet bevestigd worden in het Survey-

onderzoek. Loonsverhoging of andere voordelen 

worden door deze generatie niet expliciet benoemd, 

in tegenstelling tot de pragmatische generatie 

waarvan 75 % aangeeft loonsverhoging belangrijk 

te vinden.  

 

Uit het Survey-onderzoek blijkt dat 90% van de 

respondenten uit generatie X waardering en feed-

back zeer belangrijk vinden. Dit wordt ook bevestigd 

in de literatuur (Pekala, 2015). Toch geeft 30% aan 

dat dit te weinig gebeurt.  

 

“Uitdaging is voor mij niet belangrijk, ik wil enkel 

waardering” (man, facing). 

 

De respondenten die aangegeven hadden wel 

waardering te krijgen van hun leidinggevende kop-

pelen dit aan het krijgen van complimenten en 

goede feedback. 

Voor generatie X blijkt er een sterke vraag te zijn 

naar meer waardering van leidinggevenden en gelij-

ke kansen voor iedereen, ongeacht of het gaat over 
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uitzendkrachten of vaste medewerkers, over jonge-

ren of ouderen.  

 “Geef iedereen de kans om zich te bewijzen, 

niet enkel waar leidinggevenden goed mee om 

kunnen” (man, tugger); 

 “Toyota moet iedereen de kans geven en niet 

aan ‘afrekenen’ doen”(man, large parts). 

Pragmatische generatie (1987 – 1968) 

In tegenstelling tot de ‘babyboomers’ staat de 

pragmatische generatie niet bekend om zijn loyali-

teit aan de werkgever. Deze generatie is de uitvin-

der van het jobhoppen. (Maseland, 2015).  

22% binnen deze leeftijdscategorie ziet zichzelf 

minder dan 4 jaar werken binnen Toyota, 12% zelfs 

minder dan 10 jaar. 

In vergelijking met de andere leeftijdscategorieën is 

de vraag naar aangepast werk bij deze groep veel 

hoger dan bij de andere groepen (17%).  

69% spreekt over een te hoge werkdruk, waarvan 

38% aangeeft dat deze werkdruk een negatief ef-

fect heeft op hun welbevinden. Onrealistische tar-

gets zijn daarvan de belangrijkste oorzaak.  

Enkele citaten: 

 “De lijnen halen, gaat soms ten koste van de 

veiligheid” (man, large parts); 

 “Minder lijnen = minder druk = betere sfeer 

(man, tugger).  

67% geeft ook aan dat het werk fysiek belastend is, 

21% zegt dat de shiften te zwaar zijn en 17% geeft 

aan dat het gewicht van de auto-onderdelen oor-

zaak is van belasting. 33% vraagt expliciet naar 

ergonomische maatregelen.  

 “Er moeten meer reachtrucks komen” (man, 

odd shape); 

  “De fysieke handenarbeid moet verminderd 

worden door de technologieën” (man, facing); 

 “Er wordt veel gedaan rond safety en efficiën-

tie, maar we werken met verouderd materiaal, 

vrij contradictorisch” (man, medium parts).  

 

De pragmatische generatie zoekt naar manieren om 

de processen te versnellen en efficiënter maken 

(Maseland, 2015). Net iets minder dan ¼ van deze 

groep vraagt naar modernere technologieën om het 

proces vlotter te laten verlopen. 

Generatie Y (2000 – 1988) 

De laatste categorie die momenteel actief is op de 

arbeidsmarkt, is generatie Y. Deze generatie houdt, 

net zoals de pragmatische generatie, van afwisse-

ling, niet enkel op het vlak van taken maar even-

eens op het vlak van organisatie (Neeft, 2017). 

28% geeft aan maximum 4 jaar in hun huidige 

functie te functioneren, 14% zegt slechts 9 jaar. 

76% van generatie Y geeft aan dat een afwisselend 

takenpakket belangrijk is.  

“Multiskill is goed voor meer afwisseling en om je 

kennis te verruimen, iedereen zou deze kans moe-

ten krijgen” (vrouw, small parts & storage).  

Uit het onderzoek blijkt dat 88% het belangrijk vindt 

te kunnen blijven bijleren binnen de eigen organisa-

tie, voornamelijk van de meest ervaren collega’s. 

5% geeft aan dat het te lang duurt vooraleer ze de 

kans krijgen om bij te leren. Generatie Y wil zichzelf 

dan ook maar al te graag ontwikkelen en ontplooien 

(Maseland, 2015). 79% vindt het ook belangrijk 

door te groeien al geeft 30% aan dat dit nog maar 

zeer beperkt gebeurt binnen de organisatie. 6% 

weet ook niet wat van hen verwacht wordt om door 

te groeien.  

De bijscholingen binnen Toyota zorgen ervoor dat 

magazijniers inzetbaar zijn in verschillende jobs. Net 

iets meer dan 1/10 geeft dit op als reden van een 

leuke taakinhoud. Parallel hiermee bepalen de sfeer 

en de toffe collega’s de leuke taakinhoud. Pekala 
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(2001) beschrijft generatie Y dan ook als een gene-

ratie van echte teamplayers.  

Een goede sfeer op het werk wordt als heel belang-

rijk ervaren (77%), 86% is het er mee eens dat de 

sfeer goed is binnen Toyota. In vergelijking met de 

andere leeftijdscategorieën, vertoont generatie Y 

ook meer vraag naar teambuildings. 

In vergelijking met de babyboomers, generatie X en 

de pragmatische generatie heeft generatie Y speci-

fieke verwachtingen. De belasting van het ploegen-

stelsel speelt nog geen grote rol, maar deze genera-

tie heeft behoefte aan faciliteiten zoals douches en 

fitness.  

Discussie 

Zoals eerder aangegeven zijn doorheen de jaren al 

heel wat maatregelen genomen om de arbeidsgraad 

te verhogen enerzijds en de werknemers te motive-

ren om langer te werken anderzijds. Overheids-

maatregelen alleen zullen niet het grote verschil 

maken om medewerkers te behouden, te ontwikke-

len en te benutten. Elke organisatie zal extra in-

spanningen moeten doen om medewerkers, in elke 

leeftijdscategorie, tevreden aan het werk te houden.  

Uit het Survey-onderzoek bij Toyota Motor Europe 

blijkt dat er meer tegemoet moet gekomen worden 

aan de noden van de magazijniers. 

Hoewel de babyboomers t.o.v. de andere leeftijds-

categorieën zeer tevreden zijn over Toyota als 

werkgever, willen ze graag meer appreciatie voor 

het werk dat ze leveren. De babyboomers zijn een 

bron van kennis die beter zou kunnen benut wor-

den, bijvoorbeeld door structureel kennisoverdracht 

naar de jongere generaties te organiseren.  

Ook als oudste generatie dienen ze dezelfde kansen 

te krijgen dan de jongere generatie, zoals het door-

groeien binnen de organisatie.  

Generatie X heeft veel nood aan meer waardering, 

vooral van leidinggevenden. Ze vragen dan ook 

meer vertrouwen en autonomie. Zelf geen beslissin-

gen mogen nemen of slechts zeer beperkte verant-

woordelijkheden hebben, worden minder positief 

geëvalueerd. 

Jobhoppen bij de pragmatische generatie is niet te 

vermijden en blijft een grote uitdaging voor de 

organisatie. Er wordt veel geïnvesteerd in de oplei-

ding van medewerkers en het is frustrerend wan-

neer medewerkers de organisatie op korte termijn 

verlaten.  

Wat Toyota Motor Europe bijkomend kan doen, is 

meer interne jobrotatie voorzien, elke medewerker 

multiskill maken en onderzoeken of een roterend 

systeem voor iedereen kan ingevoerd worden.  

Net zoals generatie Y is generatie X vragende partij 

om de targets te herbekijken en realistischer te 

maken. Deze medewerkers vinden het ploegenstel-

sel ondragelijk en er zou een alternatief en meer 

haalbaar systeem moeten ontwikkeld worden. Dit 

zou de motivatie verhogen en de arbeid verlichten.  

Generatie Y heeft nood aan meer leermogelijkheden 

op korte termijn. Anderzijds is het een generatie die 

graag jobhopt. Investeren in opleiding van genera-

tie Y is belangrijk maar kan deze medewerkers er 

sneller toe aanzetten om van werkgever te verande-

ren. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat ze 

organisaties vergelijken en voordelen afwegen. 

Indien een andere organisatie financieel, praktisch, 

organisatorisch interessanter is, is de kans groot dat 

ze de organisatie vroegtijdig verlaten. 

Uit het Survey-onderzoek bleek er ook een grote 

vraag naar ergonomische maatregelen, het optima-

liseren van de werksfeer en het voorzien van gelijke 

kansen voor iedereen, bijvoorbeeld taakinhoud 

volgens leeftijd en gelijke kansen voor vaste mede-

werkers en uitzendkrachten. 

Julie OPPENBROUWER 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN

 

                                                           
1
  

Groepsnaam Geboortedatum onderzoek Geboortedatum literatuur 

Generatie Y 2000 – 1988 2000 – 1985 

Pragmatische generatie 1987 – 1968 1985 – 1970 

Generatie X 1967 – 1958 1970 – 1955 

Babyboomers 1957 - … 1955 - 1940 

 



PERSONEELSWERK 
SOCIAAL WERK 

Op elke leeftijd tevreden naar je werk 

Probleemstelling 
• Naar aanleiding van CAO 104 en leeftijdsbewust 

ondernemen  

• Voorheen nog geen initiatieven beschikbaar in het 
distributiecenter te Diest 

• Centrale onderzoeksvraag: “Wat moet Toyota Motor Europe 
ondernemen om het werk voor iedere medewerker, in elke 
leeftijdscategorie uitdagend en toch haalbaar te maken?”  

 

Onderzoeksmethodologie 
• Voorafgaand overleg met o.a. personeelsdienst, vakbonden 

en warehouse management 

• Keuze voor kwantitatief onderzoek 

• Enquête ontwikkeld bestaande uit gesloten en open vragen 

• Doelpopulatie: alle magazijniers (concreet 773 
medewerkers)  

• Gerealiseerde steekproef van 335 medewerkers  

responsgraad van 44% 

• Beschrijving van de gerealiseerde steekproef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie Respons /totaal  Respons 
(%) 

Generatie Y  
18-30 jaar 

116/225 52% 

Pragmatische 
generatie 
31-49 jaar 

172/415 41% 

Generatie X 
50-59 jaar 

31/109 28% 

Babyboomers 
60-plussers 

8/10 80% 

Onderzoeksresultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat maakt nu juist dat 16,13% ontevreden is over Toyota als 
werkgever? 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Wat zijn de werkgerelateerde noden van de andere 
leeftijdscategorieën?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conclusie  
• Over het algemeen is iedereen wel tevreden over Toyota Motor 

Europe als werkgever 
• Toch enkele verbeteringspunten mogelijk om leeftijdsbewust 

ondernemen te optimaliseren en uitval te minimaliseren 
 
 

 
Aanbevelingen 
• Onderzoek behouden door blijvend te communiceren over de 

uitkomsten 

• Meer communicatie over activiteiten die momenteel mogelijk zijn. 
Bv: vertrouwenspersoon, opleidingen 

• De resultaten moeten extra uitgewerkt worden door 
projectgroepen bestaande uit medewerkers van verschillende 
afdelingen en graden 

 

Suggesties voor verder onderzoek 
• Ergonomie 

• Aangepast werk naargelang de leeftijd 

• Via focusgroepen (kwalitatief onderzoek) of via een ideeënbus  

 

Referentie 
Bontekoning, A.C. (2007). Generaties in organisaties: Een onderzoek naar generatieverschillen 
en de effecten daarvan op de ontwikkeling van organisaties (Proefschrift). Universiteit van 
Tilburg, Tilburg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ik leer niks bij

Ik mag zelf niks beslissen

Meer variatie in jobinhoud

Aangepast werk naargelang ouderdom

Te hoge verwachtingen, stress

Shiften te zwaar

Ergonomie

Relatie werknemer - werkgever

Grote hoeveelheid taken

Ontevredenheid genertie X 

Generatie Y  
18-30 jaar 

23% vraagt naar meer jobrotatie 

Pragmatische 
generatie 
31-49 jaar 

38% geeft aan dat de werkdruk te hoog is 

Babyboomers 
 60-plussers 

25% wilt meer waardering van 
leidinggevende 

Terugkoppeling van resultaten naar werknemers via zelfde 
communicatieplan als ter aankondiging van onderzoek in het begin 

Julie Oppenbrouwer 
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Onderzoeksartikel 

 

Een collega student: op welke manier selecteren? 

Het selectiebeleid van stagiairs in de praktijk. 

Xena VAN OOSTERWYCK 

 

Abstract: Accountancystudenten, ze worden steeds schaarser waardoor het vinden van 

gespecialiseerde boekhouders ook steeds moeilijker wordt. Het beroep staat al enkele jaren op de 

knelpuntberoepenlijst, maar het wordt financieel recruiters almaar duidelijker dat ze ook op andere 

manieren werknemers moeten aanwerven. Steeds meer aanwervingen gebeuren daarom vanuit 

studenten die alvast hun stage op een goede manier volbrengen, waardoor het hebben van een goede 

stagiair alvast een eerste vereiste is. Op welke manier moet daarom geselecteerd worden om de meest 

competente student bij jou in het bedrijf te hebben? Hiervoor werd een kwalitatief onderzoek gedaan, 

waarbij de input van twaalf leidinggevenden, die de selectie van stagiairs in het verleden al deden, werd 

gevraagd. Daaruit bleek dat in eerste instantie een voorselectie gedaan dient te worden wanneer te 

veel studenten een stageaanvraag indienen, op basis van het verkregen CV en de motivatiebrief. Elke 

leidinggevende krijgt hierna de kans een verkorte persoonlijkheidsvragenlijst naar de student te sturen. 

Verder wordt elke kandidaat stagiair uitgenodigd voor een interview waarbij vooral naar de 

persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden wordt gepeild. Ook naar de kennis van de student 

wordt gekeken aan de hand van een boekhoudtest. Op deze manier kunnen studenten vergeleken 

worden zodat de student die het best bij het bedrijf past een stageplaats aangeboden krijgt. 

Keywords:  Stagiair, stagebeleid, rekrutering, fiduciaire sector 

 

Inleiding 

Het rekruteren van goede dossierbeheerders binnen 

de fiduciaire sector wordt steeds moeilijker. 

Gespecialiseerde boekhouders staan al enkele jaren 

op de knelpuntberoepenlijst (VDAB, 

Knelpuntberoepen 2018, 2018), maar het wordt 

recruiters steeds duidelijker dat de vijver van 

talentvolle dossierbeheerders steeds kleiner wordt. 

Volgens de studie van VDAB (2018) omtrent 

knelpuntberoepen komt dit door het verdwijnen van 

routinematige taken door de automatisatie die steeds 

verregaander is.  

SBB Accountants & Adviseurs (hierna SBB genoemd) 

heeft echter de ambitie steeds te blijven groeien en 

is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe talenten 

om de teams te versterken.  

SBB heeft één hoofdzetel in Leuven waar de 

ondersteunende diensten zich bevinden. Verder heeft 

SBB dertig kantoren over heel Vlaanderen verspreid 

(SBB, 2018) met elk een eigen kantoordirecteur1 

(hierna KD genoemd). De verschillende kantoren 

werden verdeeld in vier regio’s met aan het hoofd 

een regiodirecteur2 (hierna RD genoemd).  

Vele kantoren hebben op dit moment een stagiair op 

kantoor die hen ondersteuning biedt, tijdens een 
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stage is er namelijk sprake van wederzijdse 

ondersteuning (Ruelens & Baert, 2002). Zoals je in 

de tabel hieronder kan zien, krijgen een aantal van 

hen na hun stageperiode een vast contract 

aangeboden. SBB is zeker niet de enige die dit doet. 

Steeds meer bedrijven, vooral bij knelpuntberoepen, 

benaderen laatstejaarsstudenten al tijdens de 

stageperiode om hen een job aan te bieden voor de 

nabije toekomst (Scheelen, 2009). In 2017 was dit 

echter minder aangezien de dienst HR van SBB op 

dat moment onderbemand was.  

Tabel 1: Stagiairs vast in dienst bij SBB

 

Met het oog op deze vaste aanwerving is het dan ook 

belangrijk dat de studenten met het grootste 

groeipotentieel een stageplaats aangeboden krijgen. 

Hierdoor wordt het steeds belangrijker het 

selectieproces van stagiairs te optimaliseren om net 

de juiste student een stageplaats te kunnen 

aanbieden. 

Op dit moment is er geen beleid rond het 

selectieproces van stagiairs. Ieder kantoor vult zelf in 

wie de selectie doet, ongeacht zijn of haar 

achtergrondkennis.  Op deze manier gebeuren er af 

en toe zaken die de verdienste van een 

schoonheidsprijs allesbehalve verdienen: 

onvoldoende of zelfs geen echte voorbereiding op het 

selectiegesprek met de student, geen duidelijke visie 

over de kantoren en regio’s heen omtrent de functie-

eisen en welke competenties belangrijk zijn als 

werknemer in een veranderende job. 

Het doel is dan ook om een uniform beleid uit te 

tekenen over alle kantoren heen omtrent de selectie. 

Wie selecteert de studenten, op welke vaardigheden 

moet getest worden, op welke manier willen we de 

vaardigheden naar voor laten komen en ten slotte 

hoe moet een KD het selectiegesprek aanpakken, zijn 

maar enkele zaken die aan bod zullen komen. 

Methodologie 

Doelgroep en populatie 

De keuze werd gemaakt een focused interview af te 

nemen aangezien we input wilden van personen die 

allemaal dezelfde situatie meemaakten en hierdoor 

een ervaring hebben die soortgelijk is (Baarda & van 

der Hulst, 2017). In dit geval: de selectie van een 

stagiair. Daarom werden in totaal twaalf personen 

bevraagd, acht KD’s over heel Vlaanderen heen en 

de vier RD’s. 

De keuze om de RD’s te bevragen was enerzijds om 

te weten te komen wat de rol van de RD op dit 

moment is aangezien dit een nieuwe functie betreft 

en hoe deze rol moet evolueren. Anderzijds zijn dit 

vier personen die zijn doorgegroeid vanuit hun rol als 

KD. Zij hebben in het verleden dus ook de selectie 

gedaan en vanuit dit opzicht was het zinvol te 

bekijken hoe zij dit in het verleden aanpakten. 

De KD’s zijn degenen die vooral de selecties doen 

vandaag de dag, vandaar dat we graag input hadden 

van hen. Het zijn tenslotte ook zij die achteraf aan de 

slag moeten gaan met de resultaten uit het 

onderzoek. 

Uiteraard zijn er meer KD’s dan de acht die we 

bevraagd hebben. De keuze om net hen te bevragen 

is vanuit verschillende opzichten genomen. Ten 

eerste keken we over de regio’s heen. We wilden van 

de vier regio’s minstens één respondent hebben. Ten 

tweede bekeken we welke KD’s al enige ervaring 

hadden hieromtrent. Als laatste zijn er een aantal 

kantoren die de laatste jaren, omwille van praktische 

redenen, geen stagiairs hadden. We bekeken dus ook 

30
24

27

9 5 11

2016 2017 2018

Stagiairs vast in dienst (SBB)

Aantal stagiairs (hoger onderwijs)

Aantal onmiddellijk vast in dienst
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welke kantoren de laatste tijd stageplaatsen 

aanboden. 

Vijf interviews werden persoonlijk gedaan, op deze 

manier is er sprake van persoonlijk contact waardoor 

zaken afgeleid konden worden uit de lichaamstaal 

van de respondent. 

Dit wil zeggen dat de overige zeven interviews 

telefonisch gedaan werden. Dit komt omdat we niet 

de mogelijkheid hadden de verplaatsing naar de 

verschillende kantoren te maken door de 

decentralisering van SBB, omgekeerd was dit helaas 

ook geen mogelijkheid. Aangezien er een goede 

samenwerking is tussen HR en de KD’s, vond er 

steeds een open communicatie plaats.  

De gehanteerde onderzoeksmethode 

We maakten de keuze gebruik te maken van een 

kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-

interviews. Dit is een één-op-één setting waarbij de 

vragen uitvoerig gesteld worden (Olde Hartman & 

Lucassen, 2015).  Deze keuze werd gemaakt omdat 

we de mogelijkheid wilden  dieper in te gaan op 

antwoorden die respondenten ons gaven tijdens het 

gesprek. Ook konden er op deze manier de net iets 

complexere vragen gesteld worden. Indien de 

vraagstelling niet helder geformuleerd werd (Zwieten 

& Willems, 2004) konden we bijsturen wanneer de 

respondent niet het antwoord gaf op de vraag die 

gesteld werd.  

Bij het afnemen van de interviews hadden we twee 

grote doelen voor ogen.  

Bekijken hoe de selectie er op dit moment aan toe 

gaat, was het eerste grote doel. Wie selecteert de 

studenten net en welke vaardigheden en 

competenties zijn van belang. Verder wilden we 

nagaan op welke manier ze dit doen en welke 

methoden hiervoor worden gebruikt. 

Als tweede wilden we hen graag laten stilstaan bij de 

aanpak die over de jaren heen gegroeid is en die ze 

op dit moment dan ook als normaal beschouwen 

zonder er kritisch naar te kijken. Dit werd gedaan met 

vragen naar het ‘waarom’ en het ‘hoe’ (Zwieten & 

Willems, 2004) en de vraag ‘Heb jij zelf ideeën om 

het proces op een andere manier aan te pakken?’. 

Resultaten   

Wie selecteert de stagiair? 

Alle respondenten gaven aan dat de selectie op dit 

moment gebeurt door de KD van het kantoor in 

kwestie. 

Wel gaven twee respondenten aan dat een ervaren 

consultant in het kantoor wordt betrokken tijdens het 

gesprek of tijdens de beslissing welke stagiair mag 

beginnen. Deze consultant die de KD bijstaat bij het 

selectieproces zal de vaste contactpersoon zijn 

tijdens de stageperiode. 

Verder gaf één respondent aan dat er in het kantoor 

een verschil wordt gemaakt tussen een stagiair die 

ondersteuning zal bieden op de afdeling KMO en een 

stagiair die ondersteuning zal bieden op de afdeling 

social profit. De reden die hiervoor werd aangegeven 

was dat de KD tijdens de stageperiode de vaste 

contactpersoon is bij KMO, maar niet bij social profit. 

Vandaar dat werd gekozen om het vast 

aanspreekpunt tijdens de stage de selectie te laten 

doen. 

Één van de RD’s gaf aan dat er een verschil wordt 

gemaakt over de regio heen. Een aantal KD’s doen 

het selectieproces volledig zelf. Bij een aantal andere 

kantoren is de RD betrokken bij het selectiegesprek. 

De keuze hiervoor werd gemaakt omdat de KD in het 

verleden niet de beste keuzes maakte omtrent 

stagiair. Niet elke KD heeft de juiste achtergrond of 

aansturing gehad om een sollicitatiegesprek op een 

goede manier te volbrengen. Hierdoor is een 

sollicitatiegesprek steeds van een ander niveau 

naargelang wie het gesprek doet waardoor het lastig 

is kandidaten objectief en consistent te beoordelen 

(Zeuch, 2016). 
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Voorselectie op basis van CV en motivatie 

Uit de interviews bleek dat een aantal scholen de 

voorselectie alvast voor SBB maken omwille van het 

goed contact tussen de kantoren en de school. 

Docenten uit de opleiding accountancy sturen de 

betere studenten voor een stageplaats. Voor 

bedrijven die stagiairs vast aanwerven na de 

stageperiode zijn de relaties met scholen essentieel 

aangezien deze stages een sleutel vormen voor het 

werven van talentvolle schoolverlaters (Griffitts, 

2016). 

Bij een aantal kantoren is het dus niet meer nodig 

een grondige voorselectie te doen aangezien dit al 

voor hen werd gedaan. In het verleden is gebleken 

dat deze selecties ook telkens goed werden gedaan 

door de school in kwestie. 

Andere kantoren moeten zelf een voorselectie 

maken. Dit zijn kantoren die meerdere aanvragen 

krijgen en niet iedereen kunnen uitnodigen voor een 

mondeling gesprek. Deze voorselectie gebeurt in de 

eerste plaats door middel van harde criteria 

aangezien deze bepaald kunnen worden aan de hand 

van een CV of sollicitatiebrief (Wijchers & van den 

Broek, 2002). Verder wordt hier gebruik gemaakt van 

hoofdcriteria aangezien de intrinsieke waarden van 

de student worden bekeken aan de hand van 

engagement en ook biografische criteria worden 

meegenomen in de selectie (Dewaele, 2012). 

Op volgende zaken wordt de voorselectie gemaakt 

volgens een KD: 

- Woonplaats van de student in het kader van een 

eventuele vaste aanwerving. 

- Waar ligt de toekomst van de student? Wil de 

student werken in de fiduciaire sector? 

- Hoe geëngageerd is de student? Zit de student 

in een vereniging? Doet de student vakantiewerk 

of vrijwilligerswerk? 

In sommige kantoren hebben ze echter de luxe niet 

van een voorselectie. Zij krijgen maar één of twee 

stageaanvragen waardoor het een kwestie van 

komen en nemen betreft. 

Myrthe (2018) zegt hierover: 

In principe vragen wij wel aan iedereen om 

tot op kantoor te komen voor een gesprek, 

maar das ni doorslaggevend. Tenzij da het 

natuurlijk echt slecht is, maar ‘t is echt een 

principe van komen en neme bij ons. 

Verkorte persoonlijkheidsvragenlijst 

Op dit moment geeft elke respondent aan dat er geen 

persoonlijkheidstest wordt afgenomen voor een 

stagiair. Bij de vraag of ze eventueel een idee hadden 

naar de toekomst toe om het proces in verband met 

de selectie aan te passen, kwam toch bij drie 

respondenten naar boven dat een 

persoonlijkheidsvragenlijst een meerwaarde kan zijn. 

Aan de hand van deze persoonlijkheidsvragentest 

worden onder andere persoonlijkheidskenmerken, 

gedragsstijlen en karaktereigenschappen nagegaan 

(Dewaele, 2012). 

Wel gaven ze mee dat dit absoluut niet uitgebreid 

moet zijn, een verkorte versie van een 

persoonlijkheidstest is meer dan voldoende. We 

moeten namelijk een goede afweging maken tussen 

een goede selectie, maar moeten aan de andere kant 

vermijden dat het proces te zwaar wordt voor een 

eventuele stagiair. 

Sommige kantoren gaven anderzijds aan dat dit voor 

hen absoluut geen meerwaarde is en dat ze dit links 

zouden laten liggen.  

Het selectiegesprek 

Tijdens de interviews kwam naar voor dat iedereen, 

behalve één respondent, na een eventuele 

voorselectie de studenten uitnodigt op kantoor voor 

een kennismakend gesprek. Deze methode komt 
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over het algemeen in bijna elke selectieprocedure 

voor (Van den Broek, Deruycke, & Wijchers, 2004). 

Deze ene respondent kiest ervoor hier geen tijd aan 

te besteden aangezien er alvast een selectie via 

school gebeurt. Aangezien zij de voorbije jaren 

steeds de beste studenten stuurden, vindt de 

respondent dit onnodig.  

Tijdens het interview vertelde Mike (2018) het 

volgende hieromtrent: 

Ik vind een gesprek op voorhand ni nodig. 

De school doet al een selectie voor ons en 

tot nu toe is da altijd goe meegevalle. 

Wanneer de student dan zn contract binne 

komt doen, krijgt die wel een rondleiding 

enzo.  

Tabel 2: Onderwerpen selectiegesprek 

In tabel 2 is duidelijk te zien dat de respondenten 

het zeer belangrijk vinden dat de persoonlijkheid 

van de student past binnen de cultuur van SBB. In 

de literatuur zien we dat dit belangrijk is met het 

oog op het behouden van medewerkers. 

Werknemers met dezelfde waarden als de 

organisatie, zullen zich meer betrokken voelen en 

zich meer binden aan de organisatie (Alblas & 

Wijsman, 2001). Een voorstel van twee KD’s was 

om een leidraad aan te bieden omtrent vragen naar 

persoonlijkheid toe, aangezien niet elke KD de juiste 

achtergrond heeft het gesprek op een goede manier 

te voeren. Op die manier weten KD’s op welke 

manier ze competenties, die belangrijk zijn voor de 

functie, moeten aantonen zodat deze een 

voorspellende waarde hebben op langere termijn 

(Derycke, 2006). 

Als tweede zien de regio- en KD’s het hebben van 

stevige kennis als cruciaal. Verschillenden KD’s en 

RD’s gaan er echter van uit dat de student de 

gevraagde kennis bezit aangezien deze de stage 

kan aanvatten. Anderen vinden het echter 

belangrijk iets dieper in te gaan op vlak van kennis 

om ook op dit vlak op een goede manier te 

vergelijken. De meesten doen dit aan de hand van 

een aantal inhoudelijke vragen. Wel kwam naar 

boven tijdens het interview dat niet elke KD in staat 

is deze kennisvragen te stellen aangezien niet 

iedereen een boekhoudkundige achtergrond heeft. 

Sommigen haalden aan dat het misschien handig is 

een boekhoudtest te ontwikkelen op maat van 

kandidaat stagiairs. SBB doet dit namelijk al voor 

elke vaste aanwerving en dit mag volgens 

sommigen doorgetrokken worden naar de 

stageaanvragen toe. 

Wat opvalt is dat amper vier van de twaalf 

respondenten aangeeft dat communicatieve 

vaardigheden naar voor moeten komen tijdens het 

selectiegesprek en een aantal hiervan haalden het 

zelfs pas aan als er naar gepolst werd. Dit is 

opvallend aangezien het beroep van boekhouder in 

een evolutie van verandering zit waardoor 

communicatieve vaardigheden, naar de toekomst 

toe, steeds belangrijker worden. 

Een aantal respondenten geven aan naar de 

motivatie van de student te peilen tijdens het 

gesprek. In de literatuur is te lezen dat de kans dat 

er leerprocessen plaatsvinden in een arbeidssituatie 
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onder andere samenhangt met de leerbereidheid 

van een werknemer of student (Onstenk, 1996).  

Net iets minder dan de helft van de respondenten 

geeft aan af te stemmen naar wederzijdse 

verwachtingen met betrekking tot de stage. Wat 

verwacht de student in de stage te doen en bij te 

leren en wat verwacht SBB van een stagiair?  

Verder geven amper drie respondenten aan een 

algemene voorstelling van SBB te geven of toch 

belangrijk te vinden. RD’s gaven echter aan dat ze 

dit bij de aanwerving van een vaste werknemer 

steeds een meerwaarde vinden indien dit gedaan 

wordt door werving en selectie aangezien 

sollicitanten steeds enthousiast over SBB konden 

vertellen. Sollicitanten en kandidaat stagiairs 

moeten zich er, naar hun mening, van bewust zijn 

dat SBB groter is dan het kantoor waar stage 

gelopen wordt. 

Sommigen geven aan dit te doen om er voor te 

zorgen dat de kandidaat stagiair met een goed 

gevoel over SBB naar huis gaat na het gesprek. Alle 

respondenten, die een interview doen met de 

kandidaat, geven aan dat ze het belangrijk vinden 

dat deze met een goed gevoel naar huis gaat. 

Anderen doen dit door SBB voor te stellen als een 

goede werkgever of zeggen dat ze dit doen door de 

wederzijdse verwachtingen kenbaar te maken. 

Rol regiodirecteur 

In amper één regio kwam naar boven dat de RD in 

sommige kantoren deelneemt aan de selectie bij 

stagiairs. De reden hiervoor is dat de RD enkele 

vraagtekens plaatst bij de selectie van sommige 

KD’s.   

Hieromtrent deed Luuk (2018) volgende uitspraak: 

Ik doe sommige gesprekke nog wel zelf mee 

same me de KD. Soms weet ik ni of de KD 

da echt wel graag doet die selectie en ik 

weet da sommige hun expertise daar 

absoluut ni ligt, dus dan ga ik daar ma bij 

zitten. 

De duidelijke trend bij elk interview is echter dat de 

autonomie van het selectieproces van stagiairs 

volledig bij de KD moet liggen. De RD komt 

eventueel tijdens de stageperiode wel ‘in the 

picture’, maar tijdens het selectieproces is dit niet 

nodig. 

Één regiodirecteur vatte de rol die hij wil opnemen 

mooi samen. Hij wil het idee stimuleren dat stagiairs 

belangrijk zijn, vooral, opnieuw, met het oog op de 

vaste aanwerving. Ook in de literatuurstudie kwam 

naar voor dat het belangrijk is om departementen, 

of in dit geval kantoren, te overtuigen om stagiairs 

te laten starten. Vooral als rekruteringskanaal heeft 

dit het grootste voordeel (Claesen, 2009). Verder wil 

hij de regio in het geheel bekijken om eventueel te 

schuiven met stagiairs in kantoren. 

Discussie  

Autonomie bij kantoordirecteurs 

De selectie van stagiairs moet de 

verantwoordelijkheid van de KD blijven. Na het 

invoeren van de functie ‘regiodirecteur’, moet deze 

autonomie van de KD behouden blijven. Zij zijn 

tenslotte degenen die stagiairs ondersteuning bieden 

tijdens de stageperiode. Ook wanneer we kijken naar 

de intensiteit van het selectieproces zien we dat het 

niet mogelijk is de RD hierin te betrekken.  

De KD moet dus steeds de vaste contactpersoon voor 

de student zijn tijdens de selectieperiode. Verder is 

het ook de KD die het selectiegesprek met de 

kandidaat stagiair zal doen. Volgens Schafrat en 

Stierhout (1998) ligt het namelijk voor de hand dat 

de rechtstreekse leidinggevende betrokken wordt bij 

de selectie.  Wanneer hij echter zelf niet zo goed op 

de hoogte is van het takenpakket of hij wil dat 

degene die de vaste contactpersoon tijdens de stage 

wordt alvast de persoon heeft ontmoet, is het echter 

mogelijk dat, naast de KD, een andere werknemer bij 

het gesprek zal zitten. Belangrijk is dat het bij deze 
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twee personen blijft aangezien het aangeraden is een 

iets kleinere omvang van het selectieteam te 

voorzien. Het mag namelijk niet storen zijn voor de 

kandidaat en het selectieteam zelf (Schafrat & 

Stierhout, 1993).  

Tabel 3: Stappen doorheen selectieproces 

 

Fase 1: Voorselectie op basis van CV en motivatie 

Aan elke kandidaat stagiair wordt een CV en een 

motivatiebrief gevraagd.  

De voorselectie gebeurt op vlak van twee zaken: 

- Harde criteria omtrent de opleiding. Alle 

opleidingen die relevant zijn worden 

meegenomen in de selectie. 

- Woonplaats van een student in het kader van 

een eventuele toekomstige aanwerving. 

Dit zijn de twee criteria waarop elke KD de 

voorselectie dient te maken. Indien er echter nog te 

veel aanvragen zijn en er op basis van nog een aantal 

criteria geselecteerd moet worden, heeft de KD de 

autonomie te beslissen welke verdere criteria voor 

hem belangrijk. De persoon die de selectie doet, 

moet zichzelf namelijk de vraag stellen welke 

realistische criteria verder nodig zijn (Derycke & Van 

Beirendonck, 2009). 

Fase 2: Verkorte persoonlijkheidstest 

Wanneer een student wordt uitgenodigd voor het 

selectiegesprek krijgt deze een uitnodiging om een 

verkorte versie van een persoonlijkheidsvragenlijst in 

te vullen, nog voor het eerste gesprek plaatsvindt. Dit 

moet een mogelijkheid zijn voor elke KD maar mag 

geen verplichting zijn, aangezien een aantal KD’s dit 

absoluut niet gebruiken. 

Er wordt gebruik gemaakt van een verkorte versie 

zodat de student hier niet te veel tijd in moet steken. 

Het blijft namelijk een kandidaat stagiair en geen 

sollicitant voor een vaste aanwerving (op korte 

termijn). We moeten dus voor ogen houden dat het 

selectieproces niet te zwaar wordt voor deze persoon 

zodat ze zouden afhaken. 

Door deze test op voorhand te laten afleggen kunnen 

de resultaten meegenomen worden tijdens het 

selectiegesprek. De KD kan aan de hand van het 

managementrapport alvast even bekijken of de 

bevindingen van de test overeenkomen met de eigen 

bevindingen tijdens het gesprek.  

Verder kan de KD hiermee aan de slag gaan tijdens 

de stageperiode zelf. Op welke manier ondersteun ik 

de stagiair best? Wat zijn de valkuilen van de stagiair 

die vermeden moeten worden? 

Fase 3: Selectiegesprek & kennistest 

Belangrijk is dat elke student eerst wordt uitgenodigd 

voor een gesprek op het kantoor, ongeacht of deze 

persoon automatisch mag starten aan zijn 

stageperiode of er nog een selectie gedaan moet 

worden. Op deze manier kunnen zowel de 

toekomstig stagiair als de KD al ‘een gezicht op een 

naam plakken’. Deze persoonlijke aanpak is 

‘helemaal SBB’ en moet daarom doorgetrokken 

worden naar stagiairs toe. 
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Tabel 4: Structuur Competentiegericht Interview 

Vanhoof, E. (2012). Structuur Competentiegericht 

Interview. Geraadpleegd op 27 mei 2018 via 

http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet

?dps_pid=IE2693662 

De rode draad uit het gesprek met de student zal 

bestaan uit de persoonlijkheid van de student die 

tot uiting komt samen met de communicatieve 

vaardigheden van de student, dat als competentie 

wordt genomen voor de STARR-methodiek. 

Daarnaast zullen uiteraard praktische zaken en 

wederzijdse verwachtingen moeten worden 

afgestemd. Tot slot voorzien we aan het einde van 

het gesprek een korte boekhoudtest om ook op 

kennis te kunnen testen. 

Aangezien niet elke KD de achtergrond heeft om 

een gesprek te voeren met betrekking tot deze 

inhoud, wordt de structuur van het 

competentiegericht interview meegegeven als 

leidraad. Hierop kunnen KD’s zich baseren om het 

gesprek vlot te laten verlopen en de juiste zaken 

naar voor komen. 

De eerste vijf tot tien minuten van het gesprek 

worden gespendeerd aan het onthaal en de intro. 

Op deze manier is het ijs gebroken en willen we 

ervoor zorgen dat de kandidaat stagiair volledig 

vanuit zichzelf kan praten. Op deze manier doet de 

student zich tijdens het werkelijke gesprek voor 

zoals deze werkelijk is. 

Vervolgens wordt SBB voorgesteld, zodat de 

kandidaat een breder beeld heeft dan enkel het 

kantoor waar de stage zal aanvangen. Deze 

algemene schets van SBB toont namelijk de positieve 

punten van het bedrijf. Ook hiervoor zal een leidraad 

aangereikt worden met welke zaken hierbij zeker 

aangehaald moeten worden. 

Nadien gaat het gesprek verder op vlak van de 

persoonlijkheid van de student en de interessante 

elementen die alvast meegegeven werden op het CV 

en in de motivatiebrief. 

Tijdens de STARR-techniek staat één competentie 

centraal, namelijk de communicatieve vaardigheden 

aangezien de uitdaging van de accountant op dit 

moment het adviserend werk is (de Fooz, 2018) 

waardoor deze competentie steeds belangrijker 

wordt. 

Aan het einde van het gesprek vraagt de KD specifiek 

aan de student wat de verwachtingen van de stage 

zijn en spreekt de KD zijn eigen verwachtingen van 

een stagiair op kantoor uit. Op deze manier weet de 

kandidaat alvast wat van hem verwacht wordt en of 

deze verwachtingen overeenkomen aangezien dit 

een belangrijke factor is bij de keuze naar een 

stageplaats vanuit het standpunt van de student en 

naar de keuze van de beste student vanuit het 

standpunt van de KD. Praktische zaken zoals 

wanneer de stage valt, de stageovereenkomst 

enzoverder worden ook hier behandeld. 

Om naar kennis te peilen wordt hierna een korte 

boekhoudtest voorzien. Met deze test wordt bekeken 

hoe de specifieke kennis van de student is (Dewaele, 

2012). Niet elke KD heeft namelijk een 

boekhoudkundige achtergrond en zo kunnen ook 

deze makkelijk selecteren op basis van kennis. Dit 
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wordt bij een vaste aanwerving ook steeds gedaan 

en deze lijn willen we graag doortrekken naar het 

selectieproces bij stagiairs. 

De selectie wordt als eerste op basis van de 

persoonlijkheid gedaan. Past de persoon in de cultuur 

van SBB? Past de persoon in het team? Enkel indien 

het antwoord ‘ja’ is, aangezien betrokkenheid met de 

bedrijfscultuur belangrijk is aangezien medewerkers 

op deze manier langer in het bedrijf blijven (Budts, 

2008). Ten tweede wordt er gekeken naar de 

communicatieve vaardigheden aangezien deze 

steeds belangrijker worden naar de toekomst van de 

job toe. Als laatste wordt geselecteerd op vlak van 

kennis die de student alvast beheerst. Op vlak van 

deze drie zaken willen we de kwalitatief beste student 

een stageplaats aanbieden. 

Wat na het gesprek? 

De KD beslist wie mag beginnen aan een stage bij 

SBB. Deze heeft de eindbeslissing aangezien deze het 

best weet welke persoon goed in het team zal liggen 

en de bedrijfscultuur het dichtst benadert 

(Huysmans, 2007). 

De KD laat aan elke kandidaat stagiair die is langs 

geweest weten of hem of haar al dan niet een 

stageplaats wordt aangeboden. Op deze manier 

willen we elke student met een goed gevoel 

achterlaten, zelfs al zal de stage niet bij SBB 

aanvangen. 

 

Xena VAN OOSTERWYCK 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN

 

1 De kantoordirecteur leidt het eigen kantoor met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen 

op financieel en commercieel vlak maar vooral op vlak van people management.  

2 De regiodirecteur leidt het kantorennet binnen de regio en draagt de missie, visie en strategie van SBB uit en 

vertaalt deze naar elk SBB kantoor van de eigen regio. 
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Hoe stagiairs selecteren met het oog op de toekomst?
Xena Van Oosterwyck, studente Personeelswerk UCLL (2018)

Doel
Gespecialiseerde boekhoudprofielen vinden, wordt namelijk steeds moeilijker. Almaar meer vaste aanwervingen gebeuren daarom vanuit studenten die hun stage 
volbrengen. Vandaar dat de selectie, specifiek voor stagiairs, moet gebeuren op een manier waardoor de meest competente kandidaat-student een stageplaats 
aangeboden krijgt. Op welke manier pakt de leidinggevende dit best aan? 

Resultaten:
• Niet van elke student CV & motivatie

Toekomst:
• CV & motivatie van elke student
• Basis voor latere selectiegesprek
• Basis voor eventuele vaste aanwerving

Resultaten:
• Indien nodig, op basis van:

o Woonplaats 
o Ambitie
o Engagement buitenshuis

• Er is niet altijd de luxe van een voorselectie

Toekomst:
• Indien nodig, op basis van:

o Harde criteria omtrent opleiding

o Criteria die leidinggevende belangrijk 
vindt

Resultaten:
• Werd nooit gedaan, maar bij kantoor 

met verschillende aanvragen kan dit 
meerwaarde betekenen

• Niet elke leidinggevende zou er gebruik 
van maken

Toekomst:
• Optie verkorte 

persoonlijkheidsvragenlijst

Resultaten:
• Stevige kennis is cruciaal
• Niet elke leidinggevende is in staat inhoudelijke 

vragen te stellen tijdens gesprek omwille van 
andere achtergrond

• Boekhoudtest werd aangehaald

Toekomst:
• Verkorte boekhoudtest op maat van een 

student
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Wat komt aan bod tijdens het 
selectiegesprek?

CV & motivatiebrief

Voorselectie

Verkorte persoonlijkheidsvragenlijst

Selectiegesprek

Kennistest

Resultaten:
• Niet iedereen vindt gesprek nodig
• Persoonlijkheid past binnen SBB?
• Wederzijdse verwachtingen

Toekomst:
• Gesprek bij elke student
• Competentiegericht interview als leidraad
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Onderzoeksartikel 

 

Van onboarden naar enthousiaste werknemers 

Onderzoek naar de rol van het onboardingproces en -app 

Lotte VANDEBOSCH 

 

Abstract: In deze tijd moeten werkgevers werkplekken creeëren waar mensen willen gaan werken. 

Dit gaat gepaard met een grote strijd om talenten. Employee experience is hierbij één van de grote 

trends binnen HR, hier staat de werknemersbeleving centraal. Een efficiënt onboardingproces kan 

ondernemingen in staat stellen hun nieuwe werknemers met een sterke start te laten beginnen, te-

vens kunnen ze inspelen op de employee experience. Onboarden kan door behulp van een onboar-

dingapplication. Deze app wordt naar nieuwe werknemers gestuurd op het moment dat zij hun ar-

beidsovereenkomst tekenen, dus nog voor de eerste werkdag. Door het afnemen van diepte-

interviews bij 15 nieuwe werknemers heb ik kunnen peilen naar hun ervaringen over het onboarding-

proces en –app en welke invloed dit had op hun werknemersbeleving. De voornaamste conclusie is: 

een onboardingapp maakt het onboardingproces persoonlijker en zorgt dat er al een verbondenheid is 

tussen de werknemer en onderneming voor de eerste werkdag. Dit geeft de werknemer zin om te 

starten en helpt hun bij het integreren. Ook spelen de selectieprocedure en eerste dag een belangrijke 

rol bij het onboarden en employee experience. 

Keywords:  onboardingproces, employee experience, onboardingapplication 

 

Inleiding 

Het aantrekken en behouden van getalenteerde 

werknemers is het doel van iedere organisatie 

(Gabsa, 2018). In een onderzoek gaven 92% van 

de 307 bevraagden Amerikaanse HR-managers aan 

dat hun onboardingproces goed en effectief is. In 

werkelijkheid gaven van deze bedrijven meer dan 

de helft van de werknemers aan dat zij problemen 

ondervonden tijdens de start van hun loopbaan 

(McMillon, 2015). Een ander onderzoek toont aan 

dat de eerste 50 tot 90 dagen essentieel zijn voor 

nieuwe werknemers. Tijdens deze dagen beslist de 

nieuwkomer over de algemene tevredenheid van de 

nieuwe werkplek (Vlaamse netwerk van 

ondernemingen, 2017). Daarom is het belangrijk dat 

ondernemingen het belang zien van een goede en 

doeltreffende onboardingproces. 

Binnen het onboardingproces heersen er enkele 

trends, zoals: een onboardingapplication. Door deze 

app kunnen ondernemingen het onboarden per-

soonlijker, innovatiever en interactiever maken 

(Smith, 2016). Daarnaast laat de app toe dat nieu-

we werknemers op een gebruiksvriendelijke manier 

kunnen starten binnen de onderneming. Dit helpt de 

nieuwkomer bij het integreren (Crebar, 2016).  

Omdat het onboardingproces essentieel is heeft GfK 

mij gevraagd om hierover een onderzoek te doen. 

Binnen GfK  werken ze met een onboardingapp. 

Deze app speelt een centrale rol binnen hun on-
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boardingproces. Eenmaal het contract is onderte-

kend wordt de app doorgestuurd naar de nieuwko-

mer waardoor deze al kennis kan maken met het 

bedrijf. 

De doelstelling van het onderzoek is om zowel de 

selectieprocedure, de eerste dag en de onboar-

dingapp te optimaliseren om zo mede de werkne-

mersbeleving of employee experience verder te 

doen toenemen. Mijn onderzoeksvraag luidt hier-

door: welke acties kan GfK ondernemen om het 

onboardingproces van nieuwe werknemers verder te 

optimaliseren zodat de employee experience nog 

positiever wordt? 

Methodologie 

Ik heb aan de hand van een kwalitatief onderzoek 

gepeild naar de belevingen die nieuwe werknemers 

hebben over de selectieprocedure en onboarding-

proces. Hierbij polste wij naar hun ervaringen om-

trent de selectieprocedure, eerste werkdag en on-

boardingapplication. 

Mijn steekproef bestaat uit 15 personen die maxi-

mum 14 maanden in dienst zijn. Volgens de wet 

worden nieuwe werknemers beschreven als: iedere 

werknemer die aangeworven is met een arbeids-

overeenkomst, dit gedurende 12 maanden vanaf de 

dag van indiensttreding (trefzeker, sd). We hebben 

dit verlengd naar 14 maanden om zo een represen-

tatieve steekproef te bekomen. Deze 15 personen 

bestonden uit 8 mannen en 7 vrouwen1.  

Mijn steekproef heb ik bevraagd via diepte-

interviews. De gestelde vragen waren semi-

gestructureerd omdat sommige antwoorden al 

vroeger werden gegeven of er werd al een onder-

werp aangehaald waardoor ik inpikte op hun gege-

ven antwoord. Deze interviews heb ik steeds opge-

nomen met een dictafoon. Achteraf heb ik dit uitge-

schreven in transcripties. Zo had ik een vollediger 

en beter beeld van de gegeven antwoorden.  

Nadat alle interviews waren uitgeschreven heb ik dit 

samengevoegd in een excel-file, waarbij alle ant-

woorden per vraag werden weergegeven in een 

tabel. Daarna heb ik hier alle woorden uitgehaald 

die iets uitdrukte of aanhaalde. Deze woorden heb 

ik gegroepeerd zodat ik kon zien hoeveel respon-

denten wat hadden gezegd. Op basis daarvan heb 

ik de analyse gemaakt. 

Resultaten 

Selectieprocedure 

Binnen het onderzoek gaven 73% van de respon-

denten aan dat zij twee sollicitatiegesprekken heb-

ben gehad. Enkele uitzonderingen hadden één, drie 

of vier gesprekken. In de literatuur wordt er gesp-

roken van drie fases: wervingfase, selectiefase en 

beoordelingsfase (Cantens, sd). In de wervingsfase 

is het de bedoeling om zoveel mogelijk geschikte 

kandidaten aan te trekken, door middel van een 

vacature. De tweede fase of selectiefase bestaat uit 

drie onderverdelingen. Eerst gaan we selecteren op 

basis van een CV en motivatiebrief (Cantens, sd). 

Hierdoor ga je de kandidaat al dan niet uitnodigen 

voor een selectie-interview. Dit interview is het 

tweede onderdeel binnen de selectiefase. Hierbij 

gaan ze kijken of de persoon geschikt kan zijn voor 

de functie of niet. Als ze potentieel zien in de kandi-

daat kan deze een test doen. Deze test is afhanke-

lijk voor welke functie de kandidaat solliciteert en is 

het derde onderdeel van de selectieprocedure (Can-

tens, sd). De derde fase is de beoordelingsfase. Na 

iedere selectiefase moet er besloten worden of de 

kandidaat geschikt is voor de volgende stap. Hier is 

het belangrijk om objectief te blijven (Cantens, sd). 

Deze drie fases komen duidelijk voor in de selectie-

procedure van GfK.  

Over het algemeen waren de respondenten vrij 

tevreden over hun selectieprocedure. Bij de vraag 

‘wat herinner je u van de selectieprocedure?’ ant-

woordden de meerderheid van de respondenten dat 

zij dit aangenaam en vriendelijk vonden. Mede werd 

door zeven kandidaten aangegeven dat de selectie-

produre persoonlijk en duidelijk was. Twee perso-
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nen gaven zelfs aan dat ze de persoon achter de CV 

zochten. 

“Dat was echt een sollicitatiegesprek. (...) 

het was een heel persoonlijk gesprek. Ze 

zochten meer de persoon achter de CV, dan 

de CV zelf.” (Roger) 

Over het aantal gesprekken en tempo waren de 

respondenten in het algemeen tevreden. Zo hebben 

de bevraagden aangegeven dat deze gesprekken 

goed, aangenaam en vlot verliepen. Slechts drie 

personen gaven aan dat hun procedure lang en/of 

zwaar was.  

“Algemeen was die doorlooptijd wel rede-

lijk lang, vond ik. Maar je kreeg wel snel 

feedback enzovoort dus dat was zeker wel 

oké.” (Lola) 

Onderzoek van vacature.com en Ugent toont aan 

dat 2 op de 3 respondenten (in totaal 2623 be-

vraagden) niet tevreden zijn over de feedback die 

ze ontvingen na een sollicitatie (vacature.com). 

Feedback is zeer belangrijk voor werkzoekenden. Dit 

heeft een impact op uw imago als werkgever 

(Vleugels, 2014). Dit hebben we mede bevraagd 

gedurende het onderzoek binnen GfK. Hierbij gaven 

vier personen aan dat zij geen feedback hadden 

ontvangen en hier eigenlijk geen nood aan hadden. 

De andere respondenten vonden de feedback goed 

en voldoende.  

Daarna heb ik gevraagd of de respondenten tijdens 

hun selectieprocedure een goed beeld hadden van 

GfK en hun functie. Hierbij gaf het merendeel aan 

dat zij een duidelijke en goede uitleg hadden gekre-

gen over GfK en hun functie. Vier personen zeiden  

dat zij geen duidelijk beeld hadden over GfK en 

twee personen gaven aan dat zij geen helder beeld 

hadden over hun functie. Verder heb ik bij de res-

pondenten gepolst of het beeld wat ze hadden 

overeenkwam met de realteit. Hierbij hebben drie 

personen gezegd dat hun functie niet overeenkwam 

met de realiteit. Verder had één iemand geen over-

eenkomst met zijn beeld over GfK, maar dit was in 

een positieve zin. 

“Ik dacht eerst dat GfK een heel grote on-

derneming was omdat het behoort tot de 

big 4. Daarom dacht ik dat GfK zo een be-

drijf zou zijn dat enkel denkt aan het werk 

en niet aan zijn werknemers maar dit was 

helemaal niet het geval. Toen ik hier begon 

heb ik gezien dat het hier niet zo is en dat 

de mensen hier belangrijk zijn voor de on-

derneming.“ (Bart) 

Zoals we al eerder hebben gezien werkt GfK met 

assessments of selectieopdrachten. 80% van de 

bevraagden heeft dit moeten doen. De meerderheid 

vond hun opdracht of assessment relevant ten op-

zichte van hun functie. Slechts één persoon gaf aan 

dat dit niet relevant was, dit met rede de grote 

veranderingen binnen haar afdeling. Twee anderen 

gaven aan dat hun opdrachten semi overeenkwa-

men. Één iemand zei dat zij de opdracht om haar 

origneel voor te stellen niet relevant vond en de 

andere vond de middelen die ze moest gebruiken 

niet van toepassing op haar huidige functie.  

“Ja en nee. Ja omdat één van de opdrachten 

was het maken van een presentatie aan de 

hand van tabellenboeken. Nee omdat die ta-

bellenboeken niet de tabellenboeken zijn die 

wij de dag van vandaag gebruiken.“ (Jacque-

line) 

20% van de respondenten hebben geen opdracht of 

assessment moeten doen. Dit kwam omdat zij geen 

standaardselectieprocedure hebben overlopen. Dit 

omdat: men een interimmer is, in het verleden al 

heeft gesolliciteerd of een (doctoraat)paper moest 

indienen in de plaats van een assessment.  

Eerste dag 

Tijdens het onderzoek werd er mede gefocused op 

de eerste (werk)dag. Hier heb ik de kandidaten 

gevraagd wat zij nog herinnerden van hun eerste 
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dag. In de literatuur wordt dit gezien als één van de 

belangrijkste fases in het HR-beleid (Caers, 2013).   

Binnen GfK krijgt iedereen aan het begin van de 

eerste werkdag een rondleiding. Negen responden-

ten hebben dit concreet aangegeven. Een rondlei-

ding geeft de nieuwkomer een levendig beeld en 

kan helpen bij een vlotte relatieopbouw (Ecker & 

Goddefroid, 2001). Verder was 87% van de inter-

viewkandidaten positief over hun eerste dag. Zo 

werd er gezegd dat ze warm onthaald werden, een 

positief gevoel hadden en goed zijn opgevangen. De 

overige 13% vond hun eerste dag iets minder waar-

van één respondent enkel de verwelkoming op zijn 

dienst teleurstellend vond. 

“Je moet weten bij [dienst X] is iedereen 

stil en geconcetreerd aan het werk en ik 

vond het spijtig dat er bij het toekomen 

geen soort van verwelkoming was en der-

gelijke.” (Thomas) 

Op de eerste werkdag krijgt iedereen binnen GfK 

een buddy toegewezen. Deze legt alle eerste stap-

pen of belangrijke zaken uit en helpt de nieuwe 

werknemer doorheen zijn eerste maanden. De bud-

dy heeft drie grote rollen te vervullen: inhoudelijke-, 

persoonlijke- en loopbaan- en leerbegeleiding 

(Kluytmans, 2001). Dit maakt het onthaal persoon-

lijker (Ecker & Goddefroid, 2001) en gaat gepaard 

met een individuele socialisatie. Socialisatie is waar-

bij de nieuweling het zich eigen gaat maken van 

sociale vaardigheden en kennis (Moreels, 2005). Als 

de relatie tussen de nieuwkomer en buddy goed 

verloopt wordt deze gezien als een rolmodel 

(Kluytmans, 2001).  

Verder maken collega’s een belangrijk onderdeel uit 

van het introductie- en socialisatieproces.  Introduc-

tie gebeurt op drie niveaus: organisatie, dienst en 

functie (Paulus, 2006). Collega’s spelen een belang-

rijke rol op het niveau van de dienst. Hierbij is het 

belangrijk dat de nieuweling zich goed voelt binnen 

het team. Als dit zo is, kan dit vele voordelen ople-

veren voor alle partijen (Paulus, 2006). De collega’s 

en buddy werd door 67% aangehaald dat deze een 

sleutelrol speelde op hun eerste dag. 

Onboardingapplication 

Binnen de onboardingapplication van GfK zijn er elf 

modules die informatie bevatten over GfK en zijn 

werking. De eerste vraag omtrent de onboardingapp 

was: welke drie modules kan je u nog herinneren? 

Onderstaande grafiek toont de verhouding aan van 

de gegeven antwoorden. 

Daarna hebben we iedere module overlopen en 

gevraagd wat de respondenten ervan vonden. Te-

vens vroegen we om deze module op een schaal 

van 5 te plaatsen. Onderstaande grafiek geeft de 

gemiddelde score per module weer. 

De eerste module die we hebben bevraagd was 

“First aid GfKit”. Hier kan de nieuwkomer alle prakti-

sche informatie lezen zoals: de kantoren, dresscode, 

communicatiekanalen en wie is wie. In het alge-

meen vond iedereen deze module positief. Zo wer-

den steekwoorden aangehaald zoals: relevant, nut-

tig, goed en interessant. Zeker de informatie over 

de dresscode werd maar liefst negen keer zeer 

positief bevonden. 



Lotte VANDEBOSCH – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 5 

 

In de module “GfK Corporate” kunnen nieuwkomers 

lezen welke waarden, normen, structuur en derge-

lijke van toepassing zijn op GfK. Mede kan je hier de 

geschiedenis en elevator pitch lezen. Iedereen was  

hierover redelijk positief. De respondenten vonden 

dit relevant, handig en goed. Slechts één iemand 

vond deze module zeer onduidelijk. 

Bij de module “Happy People@GfK” kunnen nieuwe 

werknemer zien welke activiteiten, foto’s en small 

services er zijn. Twaalf personen hebben spontaan 

gezegd dat zij deze module goed, leuk of tof von-

den. Verder zei men dat zij hierdoor het gevoel 

kregen dat GfK een people minded bedrijf is. Alsook 

werd er vermeld dat deze module toffe dingen uit-

straalt, waardoor ze het idee hadden dat er buiten 

het werk leuke activiteiten plaatsvinden. Niemand 

was negatief over deze module, er was slechts één 

persoon die dit niet bekeken heeft.  

“Ask HR”, hier kan men de belangrijkste zaken lezen 

omtrent ziekte, verlof, urenregistratie, loon en der-

gelijke. Evenzeer werd dit zeer goed beoordeeld. Zo 

werd er gezegd dat deze module handig, interes-

sant en overzichtelijk was. Wel werd er door drie 

personen aangehaald dat deze module niet van 

toepassing is voor de eerste werkdag. 

Verder is er de module “message from CEO”, dit is 

een video waarbij de CEO de nieuwe werknemer 

welkom heet binnen het bedrijf en uitleg geeft over 

de onderneming. De meerderheid van de respon-

denten zeiden dat zij dit positief vonden. Daarbij 

vermelden ze dat dit persoonlijk was en voor een 

thuisgevoel zorgde. Hierdoor hadden ze het gevoel 

dat de CEO een people baas is. Verder hebben drie 

personen wel aangehaald dat zij liever hun personal 

director of collega’s zouden zien in plaats van de 

CEO. Drie personen hebben deze module niet beke-

ken omdat dit hun niet aansprak. 

Tevens is er de module “Test yourself”. Dit is een 

quiz over de informatie die te lezen is op de app. 

Deze module werd ook goed bevonden. Enkel vier 

personen vonden het minder of niet goed. Zo zeiden 

drie personen dat dit drukkend overkomt en zorgt 

voor een evaluatiegevoel. Verder vond één persoon 

dit kinderachtig en vroeg een ander zich af wat het 

doel hiervan was 

Bij de module “Pulse checks” kan de nieuwkomer 

feedback geven over de selectieprocedure, eerste 

dag en het verloop van de carrière. Hierbij werd er 

vier keer de vraag gesteld of er iets mee gebeurd 

en of dit wel representatief is. Verder zeiden ze wel 

dat deze module een meerwaarde is. 

“Did you know”, hier kan de nieuwe werknemer 

weetjes lezen die er binnen GfK zijn. Er is twaalf 

keer aangehaald dat deze module leuk en tof is. 

Daarbij zeiden ze dat dit iets humoristisch had en ze 

hierdoor zin kregen om bij GfK te beginnen.  

In de module “You@GfK” kan de nieuweling zichzelf 

voorstellen aan de hand van een video. Dit wordt 

gestuurd naar de toekomstige collega’s of teamle-

den. Negen van de vijftien personen hebben dit niet 

gedaan omdat ze het niet aandurfde of niet hun 

“ding” vonden. Ook is er een aantal keer aange-

haald dat dit ongemakkelijk en genant is. Slechts 

vier respondenten vonden dit leuk en nuttig.  

Bij de module “Your contacts” kan de nieuwe werk-

nemer zijn contactpersonen zien en eventueel een 

mail naar hun sturen. De meerderheid zegt dat deze 

module nuttig, gemakkelijk en interessant is. Slechts 

twee respondenten vonden dit nutteloos en geen 

toegevoegde waarde aan de app.  

De laatste module is “Personal details”. Hier kan de 

nieuweling alle persoonlijke gegevens doorgeven. 

Eveneens werd dit redelijk positief bevonden. Wel 

stelde enkele mensen de vraag of hier iets mee 

gebeurd, of dit via een app moet gebeuren en hoe 

belangrijk dit is.  

Doordat de nieuwe werknemer de app al krijgt 

toegestuurd nadat de arbeidsovereenkomst is on-

dertekend, krijgt deze de kans om zich al verbonden 

te voelen met het bedrijf voor de eerste werkdag 

(Nouri, 2017). Dit fenomeen noemt preboarding. Bij 
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preboarden worden nieuwe medewerkers begeleid 

voordat zij beginnen te werken. Zo kunnen nieuwe 

werknemers zich beter en sneller voorbereiden op 

hun nieuwe job (Visterin, 2018). Dit wordt mede 

aangetoond bij onze respondenten. 4/5 van de 

bevraagden hebben aangegeven dat zij het leuk, 

fantastisch of goed vonden om de app al toege-

stuurd te krijgen voor hun eerste werkdag. Hiervan 

hebben drie interviewkandidaten gezegd dat zij zich 

door de app direct een medewerker voelden van 

GfK en dit een gevoel gaf dat ze verwacht werden 

op hun nieuwe werkplek. Slechts twee personen 

vonden het minder om de app al op voorhand te 

krijgen. 

“Voor mij is het belangrijk om een scheiding 

te hebben tussen privé en werk. (...) Anders 

zou ik nooit naar zo een app gaan als ik thuis 

ben.” (Arno) 

Voorts heb ik gevraagd welk gevoel men kreeg bij 

de app. De respondenten mochten uit een lijst drie 

gevoelens kiezen. 53% van alle interviewkandidaten 

zei dat zij zich verbonden voelden door de app. 

40% gaf aan dat zij enthousiast werden en ook 

werd er door 40% aangegeven dat zij zich comfor-

tabel voelden. Onderstaande grafiek toont alle aan-

gehaalde gevoelens met daarbij het percentage van 

het aantal keer vernoemd.  

 

In totaal werden er twaalf positieve en vijf negatie-

ve gevoelens aangehaald. In de negatieve gevoe-

lens is nerveus het meeste aangehaalde. Wel moe-

ten we hier een opmerking bij plaatsen dat nerveus 

niet altijd in de negatieve zin werd geplaatst. Deze 

gevoelens hebben natuurlijk een grote invloed op de 

employee experience. We zien dat medewerkers 

met een hoge positieve employee experience tot vijf 

keer meer het bedrijf, zijn diensten en producten 

zullen aanraden aan externen (Temkin & Lucas, 

2017).  

Volgens Lebedzeva (2016) helpt een onboardingapp 

bij de sociale integratie. Zo heb ik aan alle kandida-

ten gevraagd of zij hun sneller welkom voelden 

dankzij de app. Zes personen zeiden meteen ja op 

deze vraag, zo reageerde twee andere kandidaten 

dat zij zich meteen een onderdeel voelden van GfK. 

Tevens gaven de respondenten aan dat zij een 

omkadering hadden voor hun start en ze meer 

vertrouwd, gerustgesteld of comfortabel waren. Vier 

bevraagden voelden zich niet sneller thuis door de 

onboardingapp. 

“Het was voor mij in ieder geval het gevoel 

dat ik een stap verder was om echt een 

GfK personeelslid te zijn.“(Graciella) 

Voorts zorgt een onboardingapp ervoor dat de 

nieuweling sneller ingewerkt is, waardoor zij sneller 

productief zijn (Weidema, 2017). Dit hebben we 

mede bevraagd bij onze kandidaten. Vijf responden-

ten zeiden dat zij zich niet sneller ingewerkt voelde 

dankzij de app. Drie personen zeiden dat de app 

hun niet geholpen heeft om de job te kunnen maar 

wel om het bedrijf te leren kennen. De anderen 

vonden de app voornamelijk handig om praktische 

informatie op te zoeken zoals: structuur, dresscode, 

bedrijfscultuur en dergelijke. 

Tijdens de interviews is er onderzocht hoe vaak de 

app gemiddeld bezocht is geweest. Eerst hebben we 

gekeken naar hoeveel keer voor de eerste werkdag. 

De respondenten hadden de app bezocht tussen de 

0 en 10 keer. Gemiddeld hadden ze de app vijf keer 

op voorhand geraadpleegd. Daarbij hebben we 

gepeild hoe vaak ze de app hadden gezien na hun 

eerste werkdag, dit was tussen de 0 en 8 keer. 

Gemiddeld was de app drie keer bezocht na de 

eerste werkdag. Dan hebben we nog gevraagd naar 
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de laatste keer dat ze de app hadden bezocht, hier 

was het gemiddelde twee maanden in dienst. 

Om de interviews af te ronden hebben we op het 

einde gevraagd om de app op een schaal van 1 tot 

10 te plaatsen. Onderstaande grafiek geeft deze 

score weer. 

 

Gemiddeld kreeg de app een score van 7,8 op 10. 

Een groot deel van de respondenten had medege-

deeld dat zij de app in het algemeen goed en nuttig 

vonden. Wel werd er aangehaald dat er zaken kun-

nen verbeteren.  

Conclusie 

Het onboardingproces is cruciaal voor ondernemin-

gen en nieuwe werknemers. Dit zorgt dat de juiste 

mensen worden aangetrokken en behouden (Gabsa, 

2018). Dit beseft GfK en daarom is dit het hoofd-

thema van mijn onderzoek. Mijn hoofvraag luidt: 

welke acties kan GfK ondernemen om het onboar-

dingproces van nieuwe werknemers verder te opti-

maliseren zodat de employee experience nog posi-

tiever wordt? 

Om een antwoord te kunnen bieden op mijn onder-

zoeksvraag neem ik de meest opmerkelijke resulta-

ten. Als eerste hebben we de selectieprocedure 

onderzocht. Hier was er een algemene tevreden-

heid. Wel zien we dat feedback een pijnpunt is 

binnen deze procedure. Vier personen hadden geen 

feedback gekregen, zij gaven aan dat zij hier geen 

nood aan hadden. Wel moeten we in ons achter-

hoofd houden dat deze personen aangeworven zijn 

waardoor zij geen nood zullen gehad hebben aan 

feedback. Feedback zorgt voor reeële verwachtin-

gen. Dan komen we op het tweede pijnpunt, het 

beeld dat men had over GfK en de functie. Zes 

respondenten hadden geen beeld over GfK of hun 

functie. Van de mensen die wel een beeld hadden 

waren er drie bevraagden waarbij dit niet klopte in 

de realiteit. Tevens moeten we hier een opmerking 

bij plaatsen. Momenteel zit GfK in een periode met 

vele veranderingen, dit heeft mede een invloed op 

een aantal functies. Dit kan een reden zijn waarom 

het beeld niet klopt met de realiteit. Wat GfK zeker 

goed doet in de selectieprocedure is het heel per-

soonlijk maken. Sommige respondenten gaven aan 

dat er gezocht wordt naar de persoon achter de CV. 

De assessments werden in het algemeen relevant 

bevonden. 

Mijn aanbevelingen naar GfK omtrent de selectie-

procedure zijn: vooraf goed communiceren hoe de 

selectieprocedure zal verlopen. Dit schept een dui-

delijk beeld en verwachtingen. Verder is het belang-

rijk om samen met de sollicitant na iedere selectie-

ronde de positieve en negatieve aspecten te be-

spreken op basis van de openstaande functie. De 

assessments zou ik aanraden om aan te passen 

naargelang de veranderingen die er plaatsvinden 

binnen functies. Deze feedback en aanpassingen 

zou de sollicitant een duidelijk beeld moeten geven.  

Als tweede hebben we de eerste dag onderzocht. 

Deze resultaten tonen een verband tussen het on-

boardingproces en employee experience. Zaken 

zoals: een rondleiding, buddy en collega’s helpen bij 

de integratie van de nieuweling. Dit helpt de nieuwe 

werknemer om gerust gesteld en positief te begin-

nen aan de nieuwe job. Zeker de buddy is een 

meerwaarde aan de eerste dag. 

Ten derde hebben we onderzoek verricht naar de 

onboardingapplication. De modules die het minste 

scoorde waren: Message from CEO, Test yourself, 

Pulse checks en You@GfK. In deze modules gaven 

mensen het meeste aan dat hier zaken kunnen 

worden geoptimaliseerd.  
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De respondenten vonden de module message from 

CEO persoonlijk en zorgde bij hun voor een thuisge-

voel. Enkele hebben het niet bekeken omdat dit hun 

niet aansprak. Sommige gaven de tip om de CEO te 

vervangen door collega’s of hun personal director. 

Deze tip zou ik zeker aanraden, dit maakt het nog 

persoonlijker. Zo heeft de nieuwkomer een zicht op 

het team en de werking ervan. 

Test yourself werd vrij positief ervaren. Wel haalden 

enkele aan dat deze module zorgt voor een druk-

kend en evaluatiegevoel. Ook werd er gezegd dat 

deze module kinderachtig is. Hier zou ik aanbevelen 

om deze module te vervangen. Momenteel gaat de 

quiz over alle informatie die te vinden is op de app. 

In principe moet men deze informatie niet kennen. 

Dit zou GfK kunnen veranderen naar iets interactief 

zoals: een 360° video. Dit geeft de nieuwkomer een 

zicht van het gebouw en de kantoren.  

Bij de module Pulse checks werd er enkele keren de 

vraag gesteld of er iets met de antwoorden gebeurt 

en/of dit wel representatief is. Deze module zou ik 

face-to-face doen zoals: opvolggesprekken. Dit is 

een open gesprek waarbij GfK beter kan doorvragen 

op antwoorden. Dit maakt het persoonlijker en krijgt 

de medewerker het gevoel dat er iets mee gebeurt. 

De module You@GfK werd het slechtste beoordeeld. 

De respondenten vonden dit ongemakkelijk en 

genant. Deze module heeft zeker een meerwaarde 

toe naar het team en helpt bij de integratie van de 

nieuwkomer. Daarom zou ik deze module zeker niet 

verwijderen. Wel zou ik adviseren om hier enkele 

opties toe te voegen zoals: powerpointpresentatie, 

fotocollega, tekst, etc. 

Een onboardingapp laat de werknemer zelfverze-

kerder beginnen (Lebedzeva, 2016). Dit zagen we 

mede bij onze respondenten. 4/5 van hen gaf aan 

dat zij dit nuttig vonden om de app al opvoorhand 

toegestuurd te krijgen. Dit geeft de nieuwkomer de 

kans om zich al verbonden te voelen met hun nieu-

we werkplek voor de eerste werkdag (Nouri, 2017). 

Dit werd bevestigd door de respondenten, maar 

liefst 53% gaf aan dat ze zich verbonden voelden.  

Volgens de literatuur helpt zo een onboardingapp bij 

de sociale integratie van de nieuwe werknemer 

(Lebedzeva, 2016). Dit kunnen we mede conclude-

ren met dit onderzoek. Elf respondenten gaven aan 

dat zij zich door de app sneller thuis of een onder-

deel van GfK voelde.  

Tevens zegt de literatuur dat nieuwkomers dankzij 

een onboardingapp sneller ingewerkt zijn 

(Weidema, 2017). Dit werd niet bevestigd door de 

respondenten. Zij vonden het wel handig om prakti-

sche zaken op te zoeken. Wel zeiden ze dat ze door 

de app niet hun functie maar wel Gfk hebben leren 

kennen.  

Gemiddeld is de app voor de eerste werkdag vijf 

keer bezocht. Na de eerste werkdag was dit drie 

keer waarbij men ongeveer na twee maanden 

dienst de app niet meer heeft bezocht. Dit kan GfK 

verbeteren door enkele modules zoals Ask HR pas 

open te stellen als de werknemer in dienst is.  

Tot slot kunnen we concluderen dat het onboar-

dingproces binnen GfK al redelijk op peil staat. De 

app werd beoordeeld met een 7,8 op 10. Dit is een 

goede score. Hiermee kunnen we vaststellen dat 

GfK zeker goed bezig is maar dat er natuurlijk opti-

malisaties nodig zijn. Verder kunnen we besluiten 

dat er zeker een verband bestaat tussen onboarden 

en employee experience. 

Lotte VANDEBOSCH 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Van onboarden naar enthousiaste werknemers
Lotte Vandebosch

Inleiding
Probleemgebied

• Eerste 50 tot 90 dagen zijn essentieel voor nieuwe 

werknemers [2]

• Werknemers met een hoge employee experience zullen het 

bedrijf, haar diensten en producten tot vijf keer meer aanraden 

aan externen [1]

• Bedrijven met een sterk onboardingproces verbeteren hun 

productiviteit met 70% en hun retentiebeleid met 82% [1]

Onderzoeksvraag

• Welke acties kan GfK ondernemen om het onboardingproces 

van nieuwe werknemers verder te optimaliseren zodat de 

employee experience nog positiever wordt?

Doel van het onderzoek

• Selectieprocedure, eerste werkdag en onboardingapplication 

optimaliseren om de employee experience of 

werknemersbeleving verder te verhogen

Matrialen en methoden

Onderzoeksobjecten

• Kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews

• Steekproef van 15 personen: 8 mannen en 7 vrouwen

• De bevraagden waren maximum 14 maanden in dienst

Procedure

• Semi-gestructureerde diepte-interviews

• Gegeven antwoorden verwerkt in Excel

Analyse

• Kwalitatieve analyse van de gegeven antwoorden

Resultaten

Grafieken

• Figuur 1 geeft de 6 meest aangehaalde gevoelens weer die de 

respondenten kregen door de application

• Figuur 2 geeft de 5 best gescoorde modules weer

• Figuur 3 geeft weer of de respondenten zich sneller thuis en 

ingewerkt voelden dankzij de application

Discussie

• Er is een verband tussen onboarden en employee experience

• Een onboardingapplication speelt in op de employee experience

• Een onboardingapplication laat de nieuwe werknemer al 

verbonden voelen met het bedrijf voor de eerste werkdag

• Een onboardingapplication laat de nieuwe werknemer sneller 

thuis voelen op de nieuwe werkplek

• Een onboardingapplication helpt niet bij het sneller inwerken van 

de nieuwe werknemer

Referentielijst
1. Temkin, B., & Lucas, A. (2017). Employee Engagement Benchmark Study: 

Annual study Examines 5,000+ U.S. Employees. Waban: Temkin Group.

2. Vlaamse netwerk van ondernemingen. (2017). Atelier - onboarding van 

nieuwe medewerkers: van introductie tot integratie. Retrieved from 

https://www.voka.be/ 
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HR analytics: informatieoverdracht tussen payroll en de business. 

 

HR Analytics: wie vandaag meet, kan morgen weten.  

Robin VAN DE RIET 

 

Abstract: Binnen de huidige bedrijfswereld houden vele organisaties hun gegevens bij om ze vervolgens te kun-

nen analyseren. Vele bedrijfstakken zijn hier al geruime tijd mee bezig, maar binnen HR is deze manier van werken 

lang nog niet zo bekend. Diegenen die dachten dat HR-afdelingen in grote internationale bedrijven enkel met zachte 

human relations bezig zijn, hebben het grondig fout. Het analyseren van cijfergegevens wordt steeds belangrijker 

en HR kan als businesspartner niet achterblijven. De meeste bedrijven willen innovatief te werk gaan en meer 

inzichten uit hun personeelsgegevens halen. De vraag is nu hoe je dat doet? Welke informatie moet je verzamelen 

en analyseren en op welke manier breng je deze tot bij de juiste mensen? In dit artikel staat een onderzoek 

beschreven over de informatieoverdracht van de payroll-afdeling, naar de business toe en welke rol HR analytics 

hierin kan spelen.  

Keywords: HR analytics, reporting, change management, visualization, dashboards, absenteeism, 

turnover 

Inleiding 

Big Data, dataprivacy, visualisation of dataquality zijn 

allemaal begrippen die in de 21ste eeuw nog moeilijk 

uit de internationale bedrijfswereld weg te denken 

zijn. Een bedrijfscontext is een dynamische omge-

ving, waarin je met je hele organisatie de nieuwe 

trends moet kunnen volgen en steeds moet streven 

naar innovatie. Het is daarbij belangrijk om inschat-

tingen voor de toekomst te maken en trends te ont-

dekken, zodat je niet voor verrassingen komt te 

staan. 

Op HR-vlak is het belang van cijfers en feiten steeds 

aan het groeien. Ook managementteams schenken 

hier steeds meer aandacht aan. In 2013 hield Partena 

een ondervraging bij 773 HR-professionals en hieruit 

bleek dat 66% van de bedrijven die gebruik maakt 

van HR analytics dit doet op vraag van de directie. In 

2013 was het belang van HR-cijfers al een grote pri-

oriteit bij managementteams en die trend zal alleen 

maar toenemen.  

Het is niet onlogisch dat HR analytics momenteel een 

‘hot’ item is. Binnen vele bedrijven zijn andere afde-

lingen al langere tijd bezig met het analyseren van 

hun gegevens.  

De laatste vijf jaar is het belang van HR analytics 

enorm toegenomen. In 2014 schreef Partena een 

whitepaper over het gebruik van HR analytics en HR 

metrics binnen Belgische bedrijven. HR metrics om-

vat het verzamelen van data, de analyse die hierop 

volgt wordt HR analytics genoemd. In dit onderzoek 

werden er interessante besluiten getrokken. Zo kon 

slechts 24% van de Belgische bedrijven een verband 

leggen tussen de kengetallen absenteïsme en turn-

over. We kunnen stellen dat bedrijven uit eigen land 

frequent genoeg rapporteren, maar de nodige inzich-

ten achterwege laten. 

Dat is een spijtige zaak, als je weet dat rapporten pas 

echt hun waarde verzilveren, als er besluiten uit ge-

trokken kunnen worden. Dit kan enkel als de rappor-

ten correct en overzichtelijk worden opgesteld. Een 

korte analyse van je data volstaat niet, er is meer 
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diepgang nodig. Ellen Lanser May (2014) geeft dit 

weer in haar artikel over de kracht van analytics. Ze 

gebruikt een model waarin verschillende fases naast 

elkaar worden geplaatst (zie bijlage A). 

Het is als organisatie de bedoeling om in een zo hoog 

mogelijke fase te komen staan. Gaande van ad hoc 

rapporteringen naar master datasystemen tot advan-

ced information management waarbij voorspellingen 

naar de toekomst gemaakt kunnen worden.  Aan de 

hand van mijn eigen bevindingen zou ik Terumo tus-

sen de tweede en derde fase plaatsen, aangezien ze 

bezig zijn met het managen van hun master data sys-

temen en nu actief aan het nadenken zijn over dash-

boards.  

Binnen Terumo heb ik onderzoek gevoerd rond de 

rapporteringen vertrekkende vanuit de Payroll-afde-

ling naar de business toe en welke rol HR analytics 

hierin kan spelen. Onder de business worden alle af-

delingen gecategoriseerd die bijdragen tot het reali-

seren van een product zoals manufacturing. Daar te-

genover staan ondersteunende afdelingen zoals Fi-

nance of HR.  

Gedurende het onderzoek heb ik mij afgevraagd 

welke informatie de business wou verkrijgen en op 

welke manier deze informatieoverdracht het meest 

efficiënt kon verlopen. Het was hierbij belangrijk om 

te gaan kijken hoe de rapporteringen momenteel ge-

beuren en wat de grootste knelpunten zijn van de 

ontvangers en de ontwikkelaars van dat rapport. 

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of de 

rapporten wel juist bekeken en/of begrepen worden 

en indien niet, waaraan is dit te wijten?  

Methodologie 

Bij de opstart van mijn onderzoek heb ik gemerkt dat 

ik een specifieke doelgroep moest  benaderen om de 

juiste informatie te verkrijgen. Ten eerste moest ik er 

rekening mee houden dat zowel HR als de business 

voldoende hun stem konden laten gelden in het on-

derzoek. Ten tweede gaat het over gevoelige infor-

matie die niet altijd even snel te verkrijgen is. 

Gezien voorgaande opmerkingen heb ik ervoor geko-

zen om te werken met een kwalitatieve onderzoeks-

methode, namelijk het gestandaardiseerd interview. 

De keuze voor een standaardisering van mijn inter-

views kwam er, omdat dit de meest betrouwbare me-

thode is voor een onervaren interviewer. De inter-

views die ik heb afgenomen waren steeds één op één 

gesprekken. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat het 

over gevoelige informatie gaat en er hierdoor minder 

sociaal wenselijke antwoorden naar boven konden 

komen. Daarnaast wou ik ook de diepere betekenis-

sen van sommige antwoorden te weten komen. Dit 

kon enkel als ik de mogelijkheid had om door te vra-

gen en om hun gedrag te analyseren tijdens het in-

terview zelf. De interviews met de business als ook 

met HR, waren door elkaar gepland, waardoor ik op 

regelmatige basis de beide kanten van het verhaal 

kon horen. Dit was met de intentie om eventueel ver-

tekende beelden te verminderen.  

Mijn onderzoekspopulatie is zowel afkomstig uit on-

dersteunende afdelingen zoals HR, Finance, … als 

productiegerichte afdelingen zoals productie, ook wel 

business genoemd in dit artikel. Daarnaast had ik 

vanuit sales en marketing te weinig resultaten ont-

vangen om dit op te nemen in dit artikel. Binnen HR 

heb ik mezelf eerder toegespitst op de HR-business 

partners, aangezien ze nauw samenwerken met de 

business. Het is ook hun taak om de huidige rappor-

teringen vanuit HR toe te lichten aan de business. 

Hierdoor hebben ze een goed zicht op het onderwerp 

van dit onderzoek.  

Daarnaast heb ik zowel iemand van de Payroll-afde-

ling bevraagd, als ook een HRIS-expert. Deze per-

soon is momenteel al actief bezig met HR analytics. 

Hij is aangeworven om een expertise te ontwikkelen 

rond het gebruikte HR-datasysteem en bezit bijge-

volg voldoende kennis over het onderwerp. 

Aan business zijde heb ik een breed arsenaal aan 

mensen geïnterviewd. Het is namelijk zo, dat de bu-

siness niet te omvatten is met enkele functies of func-

tiegroepen. Voor de uitwerking van mijn product ben 
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ik nog specifieker te werk gegaan en heb ik de focus 

gelegd op de productie.  

Nadat alle interviews achter de rug waren ben, ik 

overgegaan tot de analyse van mijn gegevens. Door 

het herlezen van interviews en het in kaart brengen 

van de antwoorden, ben ik tot enkele vaststellingen 

gekomen. Aangezien het confidentiële informatie be-

treft, heb ik met de Payroll Supervisor de uitwerking 

van de resultaten voor dit artikel en het eindproduct 

besproken. 

Mijn onderzoek was erop gericht om de standpunten 

van mijn onderzoekspopulatie over de huidige rap-

porteringen te bevragen en hoe dit zich uit in het ide-

ale rapport. 

Resultaten 

Na het analyseren van mijn gegevens ben ik tot de 

vaststelling gekomen dat de meerderheid van de cor-

respondenten met gelijkaardige problemen te kam-

pen hadden. Ik wou met mijn onderzoek een ant-

woord op twee hoofdvragen vinden, namelijk: hoe 

ziet het ideale rapport er visueel uit? En welke infor-

matie wil de business verkrijgen uit Payroll-rapporte-

ringen? Ik zal deze indeling ook aanhouden bij de uit-

werking van mijn resultaten in dit artikel. 

Hoe oogt het ideale rapport? 

Vele medewerkers binnen de organisatie krijgen op 

regelmatige basis rapporteringen aangereikt vanuit 

de Payroll afdeling. Binnen mijn onderzoek heb ik aan 

de respondenten de vraag gesteld of ze momenteel 

voldoende tijd kunnen vrijmaken om de rapporterin-

gen te bekijken. Zoals vermeld op onderstaande af-

beelding kan u zien dat slechts 57% van de be-

vraagde personen voldoende tijd neemt/krijgt om de 

verkregen rapporten te analyseren. 

Illustratie 1: Het lezen van de payrollrapporten. 

 

Dit is een opmerkelijk resultaat als je de bedenking 

maakt, dat het om een tijdsintensief proces met veel 

nuttige informatie gaat. Hierbij moet nagedacht wor-

den over de aanleiding tot dit resultaat. 

Uit de resultaten van mijn onderzoek merk ik op dat 

verschillende factoren hierbij een aandeel hebben. 

Een grote boosdoener hierbij is het visuele compo-

nent. Het lukt de ontvangers van de rapporten niet 

om op een snelle, overzichtelijke manier informatie 

te verkrijgen. Enkele opmerkingen die vaak terugko-

men zijn; het ontbreken van filtermogelijkheden, de 

grafische weergave, de flexibiliteit van het rapport, 

het ontbreken van achtergrondkennis, … 

Gedurende het onderzoek heb ik onderzocht hoe de 

lay-out van het ideale rapport er uit ziet. Op de on-

derstaande grafiek kan u zien dat de mogelijkheid 

werd gegeven tussen enkele inhoudelijke rapport stij-

len. Opmerkelijk is dat de meerderheid de overtui-

ging deelt dat dashboards een stap in de goede rich-

ting zijn, aangezien bijna 60% van de populatie dit 

als ideaal beschouwd. Tijdens de diepte-interviews 

had één van de respondenten de volgende reactie: 

“Een dashboard is inderdaad een rapporteringsstijl 

om naar te streven in de toekomst. Het geeft de no-

dige informatie op een efficiënte manier weer.”  (res-

pondent 1, 2018). Daarnaast blijft extra informatie 

een belangrijke rol spelen binnen een rapport, als je 

57%
43%

Kan u voldoende tijd vrijmaken om de 
payrollrapporten te bekijken?

Ja

Nee
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opmerkt dat 29% van de populatie nog graag extra 

cijfers wilt kunnen raadplegen en 14% wilt weten 

waar deze gegevens vandaan komen. 

Illustratie 2: Voorkeur lay-out van een rapport. 

 

Gezien de vorige bemerkingen heb ik ervoor gekozen 

om voor mijn product te streven naar een interactief 

dashboard, dat een algemeen beeld geeft op het eer-

ste zicht en enkele KPI’s snel aantoont. Maar, waar  

tevens ook in kan filteren en tot gedetailleerde infor-

matie kan komen. In bijlage B kan u een modelvoor-

beeld van een HR dashboard terugvinden, opge-

maakt door Erik van Vulpen: schrijver, spreker en 

trainer over people analytics (Vulpen, n.d.). 

Volstaat een dashboard? 

Rapporteren gaat verder dan enkel het afleveren van 

informatie die al dan niet overzichtelijk is weergege-

ven. Binnen de organisatie moet er een beleid zijn 

uitgestippeld, rapporteringslijnen zijn afgestemd en 

het belang voor beide partijen (HR en business) in 

aanmerking genomen worden.  

In het algemeen is de link tussen HR en de business 

op vlak van rapporteringsbeleid zeker aan verbete-

ring toe. Er bestaat weinig beleid over de rapporte-

ringen die gebeuren tussen beide partners. Aange-

zien er weinig afspraken zijn gemaakt, worden er 

soms foute verwachtingen gecreëerd. Hierdoor zijn 

transparantie en communicatie zeer belangrijk.  

Gezien er geen kader is brengt dit gevolgen met zich 

mee. Zo worden er veel rapporten gepubliceerd op 

vraag van de business. Dit gebeurt vaak wanneer er 

zich een probleem voordoet. Die reactiviteit is niet de 

efficiëntste manier van werken en uit de interviews 

merk ik hierover ook frustraties.  

Tot slot brengt een onderzoek en een nieuwe tool, 

een verandering met zich mee. Veranderingen zijn 

nooit eenvoudig en vragen van medewerkers tijd om 

zich hieraan aan te passen. Het is van groot belang 

om hiermee rekening te houden en een duidelijke 

communicatie te ontwikkelen, zodat iedereen die 

hiermee verbonden is zeker een goed zicht heeft op 

wat er gaande is.  

Tim Fritzenschaft schreef in 2014 een boek over de 

succesfactoren van Change Management. Hierin ver-

wijst hij naar John Kotter, hoogleraar Leadership en 

Change Management aan de Harvard Business 

School. Hij concludeert dat betrokkenheid, communi-

catie en begrijpbaarheid aan de basis liggen van een 

effectieve verandering. Bij de uitwerking van mijn 

product is het belangrijk om met de mening van de 

betrokkenen rekening te houden en vervolgens dui-

delijk te communiceren over een gebruiksvriendelijk 

product. 

De componenten van het ontwikkelde dashboard. 

Tijdens de analyse van mijn onderzoek ben ik in sa-

menwerking met de Payroll afdeling gaan bekijken 

welke mogelijke informatie geschikt is om te verwer-

ken in mijn product. Aangezien Payroll data veel con-

fidentiële informatie bevat, was dit een essentiële 

stap. We zijn tot de conclusie gekomen, dat we een 

rapport zullen opbouwen waarbij we verschillende 

soorten gevraagde informatie van de business zullen 

combineren. Aangezien het te uitgebreid is om al 

deze onderwerpen te bespreken in één artikel, zal ik 

mij toespitsen op twee specifieke onderwerpen, na-

melijk ziekteverzuim en turnover. Ik heb voor deze 

onderwerpen gekozen omdat ze een problematiek 

57%
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vormen binnen de organisatie. Dit zal verder aange-

toond worden in dit artikel. 

We zullen beide thema’s in kaart brengen binnen de 

organisatie, alsook gebruik maken van benchmarks. 

In 2017 heeft Terumo een enquête laten afnemen 

door Agoria binnen de organisatie om het absente-

isme in kaart te brengen. Hierbij werden de jaren 

2016 en 2017 zorgvuldig in kaart gebracht en dit le-

verde toch enkele belangrijke resultaten op.  

In 2016 lag de afwezigheidsgraad bij de bedienden 

op 2,25% voor kortstondige ziekte en op 1,99% voor 

langdurige ziekte. Deze resultaten staan in schil con-

trast met de arbeiderspopulatie waarbij de afwezig-

heidsgraad 5,98% bedraagt voor minder dan een 

maand ziekte en 3,13% voor langdurige ziekte. Als 

we deze cijfers gaan vergelijken met het jaar 2017 

kunnen we opmerken dat er een lichte verbetering 

ontstaan is. Onder de bedienden daalde beide cijfers 

namelijk met 0,11% en 0,72%. De arbeiders daaren-

tegen wisten een lichte vooruitgang te boeken van 

0,28% voor kortstondige ziekte, maar boekten een 

enorme stijging van 2,06% op langdurige ziekte. 

In 2014 bracht SD Worx de Bradford module op de 

markt. Deze module maakt gebruik van de Bradford 

factor, een coëfficiënt om ziekteverzuim weer te ge-

ven dat afkomstig is van de Bradford University 

School of Management (Lindsay, 2017). Met deze 

tool kan je de afwezigheden van je werknemers in 

kaart brengen en vergelijken, met als doel storend 

verzuim te verlagen (SD Worx, 2014). In de onder-

staande grafiek kan u de verkregen resultaten voor 

Terumo raadplegen. In de middelste kolom worden 

de gemiddelde dagen van het kortdurend verzuim 

weergegeven en in de rechter kolom van het langdu-

rig verzuim. 

Illustratie 3: Ziekteverzuim binnen Terumo. 

 

Als we deze informatie gaan analyseren kunnen we 

opmerken dat het kortdurend verzuim in 2015 ex-

treem hoog lag in vergelijking met andere jaren. Dit 

heeft te maken met de herstructurering die heeft 

plaatsgevonden, waardoor stressverzuim is ontstaan. 

Daarnaast zijn er geen grote uitschieters waar te ne-

men. De cijfers nemen een lichte stijging aan over de 

vijf jaren heen.  

SD Worx deed in februari van dit jaar een onderzoek 

bij 19.500 bedrijven. Hieruit bleek dat het ziektever-

zuim in België de voorbije tien jaar met 33% is ge-

stegen. Concreet gezien bleef een werknemer 9,4 da-

gen thuis in 2008 en 12,1 dagen in 2017. De gemid-

delde Belg blijft met andere woorden 2,7 dagen per 

jaar langer ziek thuis in vergelijking met tien jaar ge-

leden. Vooral het langdurig ziekteverzuim (> maand 

ziekte) is enorm toegenomen. Over deze periode van 

tien jaar is er een stijging van 31,4% op te merken, 

ook binnen Terumo is er een stijgende trend te ont-

dekken op dit vlak (Calluy & Dierckx, 2018). 

Zoals zojuist aangetoond is ziekteverzuim, zowel bin-

nen de organisatie als binnen onze samenleving, een 

actueel probleem en bewijst het zijn relevantie voor 

mijn product. 

Naast ziekteverzuim is ook personeelsverloop een be-

langrijke informatiebron voor mijn product. We kun-

nen door gebruik te maken van headcount rapporten 

een beter inzicht verwerven over de mobiliteit van 

het personeel binnen de organisatie. Als we voor 

Terumo het rapport van het vorig fiscaal jaar onder 

de loep nemen, kunnen we vaststellen dat er in april 
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2018, 34 mensen meer tewerk gesteld zijn in verge-

lijking met maart 2017. Ook de FTE’s, wat staat voor 

fulltime-equivalent, en de personeelssterkte aan-

toont, stijgt over dezelfde periode.  

Indien we een gedetailleerder inzicht willen verwer-

ven kunnen we gebruik maken van de EFI-rapporte-

ringen. Dit staat voor economische en financiële in-

formatie. Het rapport wordt gebruikt op onderne-

mingsraden met als doel om een volledig en correct 

zicht te geven over de huidige situatie van de onder-

neming (ABVV, 2018). 

Na het analyseren van deze rapporten binnen 

Terumo kan je enkele vaststellingen doen. Om te be-

ginnen zijn er bij de uitdiensttredingen enkele afde-

lingen binnen de productie, waar er opvallend meer 

mensen het bedrijf verlaten. Dit gaat wel over de 

grootste afdelingen binnen de productie. Daarnaast 

verlaten er ook veel vrouwen de organisatie in ver-

gelijking met de mannelijke collega’s. Dit valt te ver-

klaren, aangezien er meer vrouwen tewerk zijn ge-

steld in de productie. De vraag kan hierbij gesteld 

worden waarom deze mensen uit dienst treden. Aan-

gezien ze veel expertise bezitten zou de organisatie 

hier verder onderzoek naar moeten/kunnen verrich-

ten. 

Securex hield in 2016 een onderzoek naar het perso-

neelsverloop waarbij data van meer dan 340.000 

werknemers werd bekeken. Uit deze gegevens kun-

nen we enkele zaken opmerken die ook binnen 

Terumo te herkennen zijn. Zo blijft, opzeg van de 

werknemer, nog steeds de grootste contractverbre-

king (15,68%). Daarnaast hebben vooral jonge werk-

nemers hun tijdelijk contract zien aflopen (33%). Bin-

nen Terumo valt dit te verklaren, doordat er vele ar-

beiders tewerk zijn gesteld met een tijdelijk contract. 

Discussie 

Bij de start van dit onderzoek werd de vraag gesteld 

op welke manier we de rapportering tussen de Pay-

rollafdeling en de business visueel en inhoudelijk 

kunnen verbeteren. We kunnen concluderen dat er 

verschillende aandachtspunten zijn voor het maken 

van mijn rapport.  

Op het visuele vlak willen de medewerkers uit de bu-

siness een dashboard ontvangen dat een algemeen 

overzicht biedt over de hele organisatie. Vervolgens 

willen ze aan de hand van enkele muisklikken, kun-

nen filteren op de belangrijkste cijfers voor hun afde-

ling, medewerkers, functies, enz. Het dashboard 

moet de nodige flexibiliteit bieden om het te kunnen 

ombouwen naar je ‘eigen’ rapport. Dat ombouwen 

mag ook geen uren duren, het moet bijgevolg ook 

gebruiksvriendelijk zijn opgesteld. Dit geldt niet uit-

sluitend voor de ontvangers van het rapport, maar 

ook voor de Payroll dienst die het moet opstellen. 

Natuurlijk is de lay-out van het dashboard van be-

lang, maar er moet ook de juiste informatie weerge-

geven worden. In mijn product zal er een combinatie 

van HR-informatie weergegeven worden. Zoals eer-

der aangehaald, zijn ziekteverzuim en turnover hier 

voorbeelden van. 

Het introduceren van een nieuw rapport brengt een 

verandering met zich mee. In termen van Change 

Management is een duidelijke omkadering en com-

municatie belangrijk. 

Het rapporteren van payrollgegevens is geen een-

voudige zaak. Het gaat over confidentiële data, waar-

door er zowel op vlak van dataprivacy, als op vlak 

van data correctheid, gedetailleerd tewerk moet ge-

gaan worden. Zeker als we de nieuwe wetgeving 

rond GDPR in het achterhoofd houden die ingaat 

vanaf 25 mei 2018. Deze wetgeving wordt ingevoerd 

ter bescherming van de persoonsgegevens en brengt 

enkele veranderingen met zich mee die een invloed 

kunnen hebben op HRM. Zo mogen gegevens niet 

langer bewaard blijven dan noodzakelijk is om vooraf 

bepaalde doelen te bereiken. Belangrijk om te weten 

is dat de gegevens wel voor een langere periode mo-

gen bewaard blijven, als het om statistische doel-

einde gaat (gdpr-eu, 2018). 
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Vele Belgische bedrijven halen vandaag nog veel te 

weinig uit hun personeelsgegevens. Als businesspart-

ner moet HR dankszij de analyse van hun gegevens, 

trends kunnen herkennen en voorspellingen kunnen 

maken naar de toekomst. Ze moeten klimmen op de 

ladder van Ellen Lanser May, waardoor ze strategi-

sche beslissingen kunnen maken aan de hand van de 

geanalyseerde informatie. Op die manier kan je als 

HR-departement tot in de details problematieken 

gaan voorspellen en hopelijk ook voorkomen.  

 

Robin VAN DE RIET 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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BIJLAGE A 

BIJLAGE B 



PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

HR Analytics: wie vandaag meet, kan morgen weten.

Inleiding

Methode

Resultaten Conclusie

Referenties

Onderzoek Partena:

• Ruim 66% van de Belgische bedrijven gebruikt HR Analytics op vraag 
van de directie (Partena, 2013).

• Slechts 24% van de Belgische bedrijven kan een verband leggen tussen 
kengetallen als absenteïsme en turnover (Partena, 2014).

Illustratie 1: De muur van Boudreau (Delmotte, 2015).

“Op welke manier kan de personeelsdienst bruikbare ken- en stuurgetallen 
creëren uit ruwe data aan de hand van HR Analytics en deze vervolgens 

efficiënt transfereren naar de business?”

Onderzoeksmethode: diepte-interviews en meerkeuzevragen

• Bereiken van een specifieke doelgroep.
• Gevoelige informatie te kunnen analyseren.
• Aangezien het over ervaringen en interpretaties gaat.
• Ter illustratie ook enkele feitelijke gegevens opgenomen.

Doelgroep: Beide kanten bekijken

• Ondersteunende afdelingen: HR, Finance, …
• HR-business partners

• Productiegerichte afdelingen: Manufacturing, Controlling, … (business)
• Breed arsenaal aan medewerkers

• Enkele experten in verband met mijn product

Belangrijkste vaststellingen:

• De werknemers missen filtermogelijkheden in hun rapport om specifieke 
informatie te kunnen opzoeken en vervolgens het rapport om te vormen 
naar eigen vormvereisten.

• De respondenten slagen er niet in om op een vlotte manier de essentie 
van het rapport waar te nemen.

• Sommige respondenten missen achtergrond informatie om het rapport 
juist te interpreteren.

• Over de totale populatie gezien is de vraag naar dashboards groot en 
wordt het nut ervan ook ingezien.

Illustratie 2: Voorkeur lay-out van een rapport.

Uitwerking van mijn product:

• Vraag: omvormbaar interactief dashboard 

• Technisch: gebruiksvriendelijk in excel

• Inhoudelijk: 

� Basis: bestaande headcountrapporten
� Weergave over langere periode (trends)
� Belangrijkste KPI’s weergeven 
� Dataprivacy en datacorrectheid 

• Werkwijze: zelfstudie en trial en error (experten bij moeilijkheden)
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Opbouw van mijn product:

Illustratie 3: Header EMEA Headcountrapport.

• Biedt de meest essentiële informatie
• Belangrijkste KPI’s

Illustratie 4: De kern van het EMEA headcountrapport.

• 2 algemene grafieken & 4 afdelingsspecifieke grafieken:

� FTE en headcount per periode en staff category
� Gender, employee type en class, legal entity

• Verschillende grafieksoorten: staf, lijn en cirkeldiagram
• 4 verschillende filtermogelijkheden: CC, maand, SC en LE
• Combinaties van filtermogelijkheden mogelijk 
• Vergelijkingen over verschillende thema’s
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Onderzoeksartikel 

 

Een groter bewustzijn rond welzijn op het werk door be-

trokkenheid en co-creatie! 

Fien VANDERSPIKKEN  

 

Abstract:  

Het onderzoek binnen IKEA Hasselt behandelt het actuele thema welzijn op het werk. Dit thema werd 

onderzocht aan de hand van focusgroepen binnen de organisatie. Dit met als doel de gedeelde verant-

woordelijkheid aan te tonen en de deelnemers en werkgever te triggeren over het belang van het 

onderwerp. Het project toont aan dat IKEA Hasselt meer moet inzetten op de betrokkenheid en de co-

creatie van de werknemers wanneer het gaat over hun welzijn. Zo ontstaat er een grotere gedragenheid 

en duidelijkheid over het belang van het fysieke en mentale welbevinden bij de werknemers. Naast de 

verhoogde aandacht voor het samenbrengen van werknemers, zijn er ook nieuwe concrete en prakti-

sche maatregelen benoemd door de deelnemers tijdens het onderzoek. Deze vernieuwende ideeën vor-

men uitdagingen voor de organisatie. De sleutel om dit onderzoek te kunnen implementeren in IKEA 

Hasselt is de communicatie rond vervolgstappen, samen met de opvolging van de resultaten van de 

focusgroepen in de vorm van een actieplan.  

Keywords:  

Welbeing@work, gedeelde verantwoordelijkheid, bewustzijn triggeren, betrokkenheid, co-creatie,   

sparren 

 

Inleiding 

De wereld om ons heen is in constante beweging. 

Technische evoluties, demografische evoluties, ver-

grijzing, duurzaamheidsevoluties hebben een impact 

op ons functioneren. Dit maakt het belangrijker om 

hier als werkgever preventief mee aan de slag te 

gaan en het welzijn van haar medewerkers te garan-

deren.  

Het onderzoek richt zich in grote lijnen op het vraag-

stuk: ‘hoe kan IKEA Hasselt ervoor zorgen dat er be-

wustzijn ontstaat bij de medewerkers over hun fy-

sieke en mentale welbevinden tijdens een (lange) 

loopbaan binnen IKEA Hasselt?’.  

Volgens Pot (2010) is het welzijn binnen een organi-

satie zowel van belang voor de organisatie zelf als 

voor haar medewerkers. Voor de organisatie is het 

van belang dat de medewerker een hoge graad van 

welzijn ervaart waardoor de resultaten die de werk-

nemer boekt, hoger zijn. Ook is het voor de organi-

satie belangrijk om een goed welzijnsbeleid voor 

ogen te hebben om het personeelsverloop zo laag 

mogelijk te kunnen houden (Pot, 2010).  

Voor de medewerkers is het belangrijk om stil te 

staan bij de persoonlijke betrokkenheid binnen de or-

ganisatie. Deze betrokkenheid stimuleert de motiva-



 

Fien Vanderspikken – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 2 

 

tie van elke werknemers en staat in rechtstreeks ver-

band met de motivatie binnen de organisatie (NAVB, 

2009).  

Deze gedeelde verantwoordelijkheid is ook te vinden 

in de welzijnswet van 1996. Hierin worden concrete 

acties voor beide partijen beschreven die in de orga-

nisatie nageleefd moeten worden om gezondheid en 

veiligheid te garanderen van de werknemers.   

In een VUCA wereld (volatility, uncertainty, com-

plexity en ambiguity) moeten we het welzijnsverhaal 

daarom vanuit de twee partijen benaderen. Het on-

derzoek kan voor organisaties een leidraad bieden 

om deze gedeelde verantwoordelijkheid rond welzijn 

te versterken. Het geeft handvaten om samen met 

haar werknemers aan de slag te gaan en het bewust-

zijn errond te vergroten.  

Mijn artikel zal beginnen met de methodologie van 

het onderzoek. Hierin zal ik de totstandkoming van 

mijn onderzoek binnen IKEA Hasselt en het verloop 

toelichten. Daarnaast zal ik de meest frappante re-

sultaten duiden met als doel hier aanbevelingen voor 

IKEA Hasselt aan te koppelen.  

Methodologie 

Doel onderzoek 

Het onderzoek gevoerd binnen IKEA Hasselt was 

praktijkgericht en van kwalitatieve aard. De kwalita-

tieve focusgroepen hadden als doel om de medewer-

kers van IKEA Hasselt te laten stilstaan bij verschil-

lende actuele welzijnsthema’s. Het opzet was hier om 

de werknemers te triggeren rond het bewustzijn van 

het eigen fysieke en mentale welzijn. Dit door hun 

eigen noden te benoemen en deze te vergelijken met 

de maatregelen die er binnen de organisatie al geno-

men worden.  

Voor de werkgever is het doel van het onderzoek om 

de noden en behoeften van de werknemers te horen 

en begrijpen om er samen met hen aan de slag te 

kunnen gaan. 

De keuze voor de focusgroepen kwam na overleg met 

de stagebegeleider binnen IKEA Hasselt. Omdat het 

doel van het onderzoek het bewustzijn bij de deelne-

mers te laten toenemen is, leek het mij gepast om de 

deelnemers samen te brengen en hun op die manier 

in discussie te laten gaan (Associatie KU Leuven, 

2011).  

Aanpak onderzoek 

Het onderzoek werd in twee stappen uitgevoerd tij-

dens de focusgroepsessies. Na een korte kennisma-

king aan de hand van prentenkaarten, werden in de 

eerste stap de belangrijkste voorwaarden verzameld 

die voor de werknemers belangrijk zijn om met ple-

zier te werken voor IKEA Hasselt. Deze kernelemen-

ten werden gecategoriseerd om een duidelijke struc-

tuur te bieden voor de laatste stap. Daarin brain-

stormden de deelnemers in groepjes van drie tot vier 

personen over deze categorieën. Het doel van deze 

brainstorm was om de groepjes te laten nadenken 

over wat IKEA Hasselt nog meer kan doen aan de 

belangrijkste voorwaarden die ze in stap 1 opnoem-

den. De groepjes bespraken de verschillende moge-

lijkheden die de werkgever nog kon nemen om hun 

plezier op de werkvloer te vergroten. Daarnaast be-

spraken de deelnemers wat ervoor zorgt dat deze 

maatregelen niet altijd tot bij hen komen.   

Naast de nieuwe maatregelen die de werknemers be-

noemden in de focusgroepen was het doel van mijn 

onderzoek om hun bewustzijn te vergroten. Door de 

kwalitatieve en praktijkgerichte insteek, konden de 

deelnemers hun ideeën/noden/oplossingen vergelij-

ken met de andere deelnemers. Het sparren tussen 

de deelnemers was de eerste stap richting het be-

wustzijn van de medewerkers van IKEA Hasselt.  

De invulling van de focusgroepen kwam er na een 

verdieping in alle thema’s en maatregelen rond wel-

zijn waar IKEA Hasselt al mee bezig is, samen met 

cijfergegevens die de winkel heeft over haar werkne-

mers (ziekte, soort contract, personeelsverloop,…). 

Ik merkte dat er veel gegevens en informatie aanwe-
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zig waren, maar stelde me de vraag rond de beschik-

baarheid en de toegankelijkheid voor werknemers. 

Mijn onderzoek focuste zich op het samenbrengen 

van werknemers om de link zichtbaar te krijgen tus-

sen de inspanningen van het managementteam en 

wat werknemers ervan gebruiken en toepassen.  

Omdat de resultaten van de focusgroepen volledig 

gebaseerd zijn op de feedback van de medewerkers, 

zijn de inhoudelijke conclusies specifiek voor deze or-

ganisatie en mogelijks niet generiek. Het generali-

seerbaar gedeelte gaat over de moeizame implemen-

tatie en de beschikbaarheid van de twintig jaar oude 

welzijnswet. Er is duidelijkheid nodig voor werkge-

vers om zo hun organisatie te kunnen optimaliseren 

rekening houdend met gezondheid en veiligheid 

(Colin, 2015). 

Doelgroep  

De steekproef van het onderzoek werd op niet-toe-

valgestuurde selecte manier uitgevoerd binnen de 

IKEA winkel in Hasselt (Callaert, 2006). Hierdoor is 

het onderzoek volgens Dilworth 2017-2018 inhoude-

lijk representatief. De medewerkers van IKEA Hasselt 

werden gevraagd om deel te nemen aan het onder-

zoek en konden op vrijwillige basis inschrijven. Iets 

meer dan zestig personen₁ zijn ingegaan op deze uit-

nodiging. Hiervan hebben 32 personen effectief deel-

genomen aan mijn vijf focusgroepsessies die elk an-

derhalf uur duurden.  

De focusgroepen werden ingepland op willekeurige 

basis in functie van de planning van de werknemers. 

De verschillende afdelingen van de winkel werden 

bewust door elkaar gehaald om zo te streven naar 

een maximale mix van de doelgroep om zo een groter 

forum voor discussie te kunnen garanderen.    

Resultaten 

De vijf focusgroepen hadden globaal dezelfde uit-

komsten en bedenkingen. De meest in het oog sprin-

gende resultaten formuleer ik als volgt. Ten eerste is 

er de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de in-

formatie voor alle medewerkers over de verschillende 

welzijnsmaatregelen die IKEA global en Hasselt tref-

fen. Daarnaast is er de communicatie die maakt dat 

deze maatregelen beschikbaar en bereikbaar zijn bij 

medewerkers. Als laatste zijn er een aantal concrete 

voorbeelden in functie van welzijn die een gemakke-

lijke oplossing hebben binnen de organisatie. Deze 

aanbevelingen komen in mijn actieplan uitgebreider 

aan bod.  

Bereikbaarheid en toegankelijk van de welzijnsmaat-

regelen door co-creatie en communicatie 

Gedurende de bespreking van de categorieën na stap 

één in de focusgroepen, werd al snel duidelijk dat de 

medewerkers verschillende maatregelen konden be-

noemen die IKEA global of Hasselt al neemt omtrent 

hun welzijn. Wanneer hier echter dieper op ingegaan 

werd tijdens de sessie, bleek dat deze maatregelen 

slechts vaag en oppervlakkig gekend zijn. Dit was 

volgens de medewerkers te wijten aan een gebrek 

van bereikbaarheid van de maatregelen op het IKEA-

intranet en van de toeleiding er naar toe via commu-

nicatie.  

De deelnemers wisten in stap 2, twee mogelijke op-

lossingen te benoemen die voor hen de beschikbaar-

heid en bereikbaarheid makkelijker zouden maken. 

In de eerste plaats gaven ze zelf aan dat het welzijn 

van de werknemers een persoonlijke verantwoorde-

lijkheid is. Wanneer de werkgever voldoende maat-

regelen treft in zijn organisatie, is het aan de werk-

nemer om deze maatregelen ten goede te nemen en 

zorg te dragen voor zijn eigen gezondheid en veilig-

heid. (Wet betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk, 

1996).  De werknemers hebben zelf hun fysieke en 

mentale welbevinden in handen waardoor ze zelf 

naar de maatregelen moeten zoeken en informatie 

opvragen.  

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de 

werkgever om deze maatregelen in toegankelijke 

tools te gieten en dit te te vertalen voor de werkne-

mers in duidelijke communicatie. Hierdoor stijgt de 
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beschikbaarheid en worden de werknemers meer be-

trokken in het verhaal rond hun eigen welzijn binnen 

IKEA Hasselt.  

‘We zouden eigenlijk gewoon een IKEA-

google moeten hebben, dat zou het opzoe-

ken van de maatregelen allemaal veel mak-

kelijker maken voor ons (Correspondent 10, 

2018)’. 

Om de welzijnsmaatregelen meer bereikbaar te ma-

ken, is volgens de deelnemers communicatie de sleu-

tel. Het is aan IKEA Hasselt om meer in te zetten op 

deze duidelijke communicatie samen met het aanzet-

ten van haar werknemers tot het opvolgen van hun 

eigen welzijn. Tijdens mijn bevragingen benoemden 

de deelnemers dat door mijn specifieke aanpak het 

draagvlak van discussie groter werd (Vlaamse 

Overheid, 2016). Het samen nadenken en ervaringen 

delen met de groep zorgden ervoor dat de deelne-

mers zoveel nieuwe maatregelen benoemden. Daar-

naast zag ik dat het gehoord worden door anderen 

en het delen van persoonlijke gedachten, zorgden 

voor een groter bewustzijn rond het thema. Dit as-

pect maakte het voor mij duidelijk dat het samen-

brengen een meerwaarde is voor IKEA Hasselt. Het 

is aan de werkgever om in te zetten op dialoog met 

haar medewerkers en deze gedeelde verantwoorde-

lijkheid en betrokkenheid te stimuleren (Verhoest, 

2017). 

“Dit onderzoek dat jij doet, is eigenlijk al ge-

noeg. Zo kan je tenminste eens samenzitten 

en om eens van elkaar te horen wat ze 

graag doen, waar ze belang aan kunnen 

hechten. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar 

beter leren kennen en elkaar appreciëren 

(Correspondent 30, 2018).”   

Co-creatie als antwoord op de bereikbaarheid en toe-

gankelijkheid  

Co-creatie wordt door Verschuere en Steen (2015) 

omschreven als een vorm van samenwerken tussen 

verschillende mensen die allerlei andere achtergron-

den, ervaringen, talenten, rollen,… hebben. In de fo-

cusgroepen herkenden verschillende personen de-

zelfde problemen en zochten ze samen met en voor 

elkaar naar nieuwe oplossingen. Het samen in discus-

sie gaan kan voor de werknemers van IKEA Hasselt 

een manier zijn om meer bewust bezig te zijn met 

hun welzijn. Daarom is het voor IKEA Hasselt een uit-

daging om deze discussie aan te gaan met haar werk-

nemers.  

Projecten, prioriteiten en quick wins voor IKEA Has-

selt  

Tijdens alle focusgroepen kwamen verscheidene 

nieuwe ideeën en maatregelen naar boven waar IKEA 

Hasselt nog meer op kan inzetten om haar werkne-

mers met (blijvende) goesting aan het werk te krij-

gen. Deze voorstellen waren sterk uiteenlopend en 

hadden verschillende doelen voor de deelnemers. De 

meest voorkomende maatregelen gaf ik als feedback 

door aan het managementteam en aan mijn stage-

begeleider.  

De voornaamste maatregelen/noden die de werkne-

mers tijdens de sessies aanhaalden, plaatste ik in het 

action priority model (Andersen, Fagerhaug, & Beltz, 

2010). Zo kan ik bepalen welke maatregelen veel of 

weinig impact hebben op de organisatie. Daarnaast 

zijn ook de inspanningen gemeten die deze nieuwe 

maatregelen zouden kosten. Hierdoor kan ik een on-

derscheid maken tussen prioriteiten, projecten en 

low hanging fruits.  
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Ergonomie werd in elke sessie tijdens stap 1 als be-

langrijke voorwaarde aangehaald. Tijdens stap 2 

werden hier (vaak afdelingsspecifiek) concrete voor-

stellen gegeven om dit te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast werd er ook veel aandacht gespendeerd 

aan de eetmogelijkheden voor de werknemers. Hierin 

zagen de medewerkers vaak nog nieuwe mogelijkhe-

den om mee te gaan met de trends. Dit in de vorm 

van een veganday, minder plastiek, gezonder,…. Als 

laatste haalden de respondenten aan om meer acti-

viteiten buiten te laten doorgaan. Hierin kwamen 

voorstellen om meetings buiten te laten plaatsvinden, 

meer mogelijkheden om buiten te kunnen lunchen, 

meer sport na of tijdens het werk,….  

In de focusgroepen is verschillende keren naar boven 

gekomen dat de deelnemers een vertrouwensper-

soon/neutraal persoon missen in de organisatie. Dit 

vaak om gewoon een babbeltje te kunnen doen of 

om een bemiddelaar in conflicten te hebben. Het be-

langrijkste project waarin IKEA Hasselt investeert, is 

het business partner verhaal. Hierin opteert de orga-

nisatie op een generieke HR-manager die verant-

woordelijk wordt voor een aantal afdelingen van de 

winkel. Dit kan ervoor zorgen dat deze personen die 

vertrouwensrol kunnen opnemen.  

Deze projecten, quick wins en prioriteiten neem ik op 

in mijn actieplan. Hierdoor kan ik voor de organisatie 

een duidelijk beeld schetsen waar er nog extra op 

kan worden ingezet door de werknemers en werkge-

ver. Mijn voorstel zal de betrokkenheid van de werk-

nemers vragen. Zo kunnen zij samen met de werk-

gever deze projecten opvolgen en mee vorm geven.  

Discussie 

In dit onderzoek ben ik nagegaan waar de medewer-

kers nog groei zien voor IKEA Hasselt om hen met 

meer goesting aan het werk te houden. Wat de werk-

nemers missen binnen IKEA Hasselt en wat de werk-

nemers zelf als oplossing hiervoor zien.  

Omdat het welzijnsgegeven volgens Bolle (2015) een 

verantwoordelijkheid is van de werknemer EN de 

werkgever, vond ik het belangrijk om de twee kanten 

van het verhaal te horen. Omdat beide partijen en-

thousiast waren over het in gesprek gaan en uitwis-

selen, werd voor mij duidelijk dat co-creatie voor heel 

veel mogelijkheden kan zorgen binnen een organisa-

tie.  

Co-creatie kan ervoor zorgen dat er een bewustzijn 

ontstaat over de gedeelde verantwoordelijkheid van 

werkgever en werknemer op vlak van welzijn op het 

werk. Omdat er in samenspraak met verschillende 

partijen gekeken wordt naar het welzijn van de werk-

nemers, kan het bewustzijn naar boven komen dat 

iedereen elkaar nodig heeft voor een optimaal welzijn 

op het werk.  

Een risicofactor van het open gesprek en het uitwis-

selen is dat enkel negativiteit benoemd wordt. Het is 

daarom cruciaal dat iedereen leert om deze discus-

sies te gebruiken om in samenwerking tot een betere 

werkomgeving te komen.  

Bewustzijn vergroten tijdens het sparren 

De betrokkenheid die tijdens de sessies ervaren werd 

door de deelnemers, zorgde voor een diepgaande 

discussie. Deze openheid die de deelnemers ervaar-

den, was een meerwaarde. Zo konden de deelnemers 

in de focusgroepen hun groep gebruiken als klank-

bord voor hun ideeën en uitdagingen. Het feit dat ze 

even konden sparren met werknemers van andere 

afdelingen was voor sommige deelnemers al genoeg. 

Zo konden ze inzichten uitwisselen en elkaar aanzet-

ten tot een andere kijk op het welzijnsgebeuren.    

“Correspondent 21 (2018): Ik zit hier om 

mijn ideeën uit te wisselen en ik ben nieuws-

gierig naar de inzichten van de andere deel-

nemers. Het is voor mij belangrijk om even 

mijn zegje te kunnen doen en te kunnen kij-

ken wat jullie allemaal belangrijk vinden bin-

nen welzijn en binnen de job.” 
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Next step 

Ik stel een actieplan op om de projecten en prioritei-

ten verder te verfijnen binnen de organisatie. IKEA 

Hasselt gaat dit actieplan opvolgen en hiermee aan 

de slag tijdens de kickoff van het volgende fiscaal 

jaar.  

Naast het overdragen van de anonieme gegevens 

van de focusgroepen aan een manager binnen het 

HR-team zal ik sterk de nadruk leggen op het samen-

brengen van medewerkers. Dit moet ervoor zorgen 

dat de betrokkenheid en de communicatie die ik voor 

ogen had om het onderzoek te voeren, behouden 

blijft.  

Betrokkenheid door co-creatie  

De sterkste conclusie die ik kan trekken uit dit onder-

zoek gevoerd binnen IKEA Hasselt, is dat mensen sa-

menbrengen de sleutel is tot een succesvol welzijns-

beleid.  

De co-creatie zorgt ervoor dat de medewerkers een 

sterkere betrokkenheid ervaren van de werkgever en 

zo een deel van de oplossing worden. Omdat welzijn 

op het werk zo gevoelig ligt in de organisatie zorgt 

deze gedeelde verantwoordelijkheid ervoor dat het 

thema bespreekbaar wordt en idealiter verbeterd 

wordt.  

Na het uitvoeren van de focusgroepen hoop ik dat 

mijn onderzoek ertoe heeft bijgedragen om de ge-

deelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid te ver-

hogen bij werknemers en werkgever.  

Fien VANDERSPIKKEN  

Student Persneelswerk 

UCLL Sociale School



 

Fien Vanderspikken – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 7 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Andersen, B., Fagerhaug, T., & Beltz, M. (2010). Root cause analysis and improvement in the 

healthcare sector: A step-by-step guide. Milwaukee: ASQ Quality press. 

 
Associatie KU Leuven. (2011). Voor- en nadelen van focusgroepen. Leuven. Opgehaald van 

https://associatie.kuleuven.be/altus/seminaries/1112/131011/focusgroepen.pdf 

 

Bolle, P. (2015). De rol van de werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseur en 

het sociaal overleg in het welzijnsbeleid. Opgehaald van 

https://www.prebes.be/sites/default/files/activiteiten/1547/1430741998/pres_20150504_p

ieterbolle.pdf 

 

Callaert, H. (2006). Centrum voor statistiek - steekproefmethoden. Universiteit Hasselt. Opgehaald 

van 

https://www.uhasselt.be/documents/uhasselt@school/lesmateriaal/statistiek/Lesmateriaal/

Steekproefmethoden_04.pdf 

 

Colin, J. (2015). Zijn het welzijn op het werk en de prestaties van de organisatie verenigbaar? 

Opgehaald van http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/zijn-het-welzijn-op-het-werk-en-

de-prestaties-van-de-organisatie-verenigbaar 

 

Correspondent 10. (2018). Focusgroep welzijn op het werk. (F. Vanderspikken, Interviewer) 

 

Correspondent 21. (2018). Focusgroep welzijn op het werk. (F. Vanderspikken, Interviewer) 

 

Correspondent 30. (2018). Focusgroep welzijn op het werk. (F. Vanderspikken, Interviewer) 

 

Leemans, C. (2017-2018). Organisaties in ontwikkeling: studietekst organisatiepsychologie en 

strategisch HRM. Leuven: UC Leuven Limburg. 

 

NAVB, N. A. (2009). Het motiveren van werknemers inzake welzijn, preventie en bescherming. 

 

Verhoest, P. (2017). Welzijn op het werk: een gedeelde verantwoordelijkheid. HR magazine , 28. 

 

Verschuere, B., & Steen, T. (2015). Cocreatie en coproductie van publieke diensten: een uitdaging. 

Impuls, 1-36. 

 

Vlaamse Overheid. (2016). Welzijnsacties dankzij cocreatie. 

 

Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (1996, Augustus 

4).  

 

 

 

 

 

 



 

Fien Vanderspikken – UCLL: Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2017/2018 8 

 

EINDNOTEN 

₁ De zestig personen die zijn ingegaan op mijn uitnodiging voor het onderzoek zijn niet uitsluitend lager kader. Er hebben ook 

managers en department heads mee deelgenomen aan mijn onderzoek. Dit om de gedragenheid van het onderzoek te versterken.  
 



PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Een groter bewustzijn rond welzijn op het werk door betrokkenheid en co-creatie
Fien Vanderspikken

‘hoe kan IKEA Hasselt ervoor 
zorgen dat er bewustzijn 
ontstaat bij de medewerkers 
over hun fysieke en mentale 
welbevinden tijdens een (lange) 
loopbaan binnen IKEA Hasselt?’. ‘

In een snel veranderende VUCA wereld hebben veranderingen een
grote impact op ons functioneren. Het is als werkgever belangrijk om
in de organisatie hier preventief mee om te gaan en het welzijn van
haar medewerkers te blijven garanderen.

Het welzijnsbeleid van een organisatie wordt opgenomen door de
werkgever en de werknemer (Welzijnswet, 1996). Dit maakt het tot
een gedeelde verantwoordelijkheid die interessant is om te
onderzoeken.

De onderzoeksvraag van IKEA Hasselt: een beeld krijgen van wat er
leeft en wat de noden zijn van medewerkers omtrent hun welzijn.

Focusgroep

32 deelnemers

Moderator

2 stappen: 
• Wat is NU belangrijk in 

je job? 
• Wat  mis je nog voor de 

TOEKOMST?

Doel: 
• WN: stilstaan bij 

noden welzijn
• WG: opstap dialoog 

en co-creatie

Kwalitatief onderzoek

Discussie 

• Het samen nadenken in groep over de maatregelen 

die er zijn en maatregelen om verder te ontwikkelen

• Ergonomische kansen voor IKEA Hasselt 

• Uitdagingen in de keuken en personeelskeuken

• Meer mogelijkheden voor recreatie tijdens de pauzes 

• Een nieuwe tool om de welzijnsmaatregelen 

toegankelijker en up-to-date te maken 

• Business partner: als vertrouwenspersoon en 

specialist van welzijnsmaatregelen in IKEA Hasselt

Bereikbaarheid welzijnsmaatregelen

• Er zijn veel welzijnsmaatregelen 
aanwezig in de organisatie

• De werknemers willen nadenken over 
hun eigen fysieke en mentale welzijn

• De deelnemers zetten elkaar aan om na 
te denken en oplossingen te zoeken

• De welzijnsmaatregelen zijn weinig 
toegankelijk 

• De communicatie rond de maatregelen 
kan beter

• Veel kleine noden die onbeantwoord zijn 
en blijven

Prioriteiten, low hanging fruits, projecten

Uit de focusgroepen komen volgende uitdagingen voor 
IKEA Hasselt: 

5 sessies

Leren van en met elkaar

Doelstellingen bepalen 

Vraag en luister
➢ Eigenaarschap betrokkenen
➢ Bevorderen dialoog 
➢ Uitwisseling en confrontatie 
➢ Toelaten van gevoelens en behoeften

“Dit onderzoek dat jij doet, is eigenlijk al

genoeg. Zo kan je tenminste eens

samenzitten en om eens van elkaar te

horen wat ze graag doen, waar ze belang

aan kunnen hechten. Dit zorgt ervoor dat

mensen elkaar beter leren kennen en

elkaar appreciëren (Correspondent 30,

2018).”

“Correspondent 21 (2018): Ik zit hier om

mijn ideeën uit te wisselen en ik ben

nieuwsgierig naar de inzichten van de

andere deelnemers. Het is voor mij

belangrijk om even mijn zegje te kunnen

doen en te kunnen kijken wat jullie allemaal

belangrijk vinden binnen welzijn en binnen

de job.”

IKEA Hasselt 
ENTRANCE

IKEA Hasselt 
EXIT

Zinvol veranderen 
➢ Niet top-down 
➢ Betrokkenheid 
➢ Uittesten

Reflecteer
➢ Feedback
➢ Doelstellingen nog dezelfde?
➢ Partners nog dezelfde? 

Partners in het proces zoeken 
➢ Wie zijn de stakeholders van de nood? 
➢ Door de partners te betrekken 

in het proces, verhoogt de gedragenheid 
van de veranderingen

Een context voor dialoog
en interactie
➢ Kiezen tussen gekende 

oplossingen of nieuwe perspectieven
➢ Discussie vs dialoog 
➢ Aandacht voor elkaar 

Referenties
Correspondent 21. (2018). Focusgroep welzijn op het werk. (F. Vanderspikken, 

Interviewer)

Correspondent 30. (2018). Focusgroep welzijn op het werk. (F. Vanderspikken, 

Interviewer)

Larock, Y., & De Weerdt, S. (2012). Cocreatief leiderschap, mierenspel. Antwerpen: 

Garant.

Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (1996, 

Augustus 4). 

Stap 1: Achtergrond info

Stap 2: Aanpak 

Stap 3: Belangrijkste resultaten 

Stap 4: Co-creatie als 
antwoord op de uitdagingen
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Het onboarding proces van CTG: een schoolvoorbeeld  

Nils Vanderwaeren 

 

Abstract: Dit artikel gaat over het onboarding proces van CTG. Het is belangrijk voor een bedrijf als 

CTG om steeds sterke nieuwe werknemers te binden aan je bedrijf, maar ook te behouden en snel te 

laten integreren binnen het bedrijf. CTG doet dit onder meer door een doorgedreven onboarding 

steeds te optimaliseren naar de noden en verachtingen van hun medewerkers.  

Als je nog nooit gehoord hebt over de term onboarding en in een bedrijf werkt die elk jaar een groot 

aantal nieuwe medewerkers verwelkomd is dit artikel zeker de moeite om eens te lezen. 

 

Inleiding 

CTG is een IT-dienstverlener en zoekt continu naar 

ICT’ers die als consultant voor CTG willen werken. 

Volgens een artikel van VRT NWS was het tekort 

aan IT-profielen op de arbeidsmarkt nog nooit zo 

groot (Truyts, 2018). In onze economische wereld 

waar IT-talenten gegeerd zijn, is het belangrijk voor 

een bedrijf als CTG om steeds sterke nieuwe werk-

nemers te binden aan het bedrijf, maar deze ook te 

behouden en snel te laten integreren in het bedrijf. 

CTG doet dit onder meer door een doorgedreven 

onboarding. Een goed onboarding proces is een 

sterk wapen in de ‘war for talent’. 

Voor CTG is onboarding het begeleidingsproces dat 

start vanaf het moment dat de werknemer het con-

tract getekend heeft. Het is een proces waarbij 

nieuwe werknemers de kennis, vaardigheden en 

gedrag op een formele en informele manier verwer-

ven, assimileren en aanpassen om volledig te inte-

greren in hun job binnen de organisatie. In het 

gebruik van het onboarding proces beoogt CTG de 

tevredenheid te vergroten, de verwachtingen en 

doelstellingen aan nieuwe medewerkers te verdui-

delijken, de prestaties te verbeteren en ondersteu-

ning te bieden en vooral om de nieuwe werknemer 

zo lang mogelijk aan boord te houden. 

CTG heeft een onboarding proces ontwikkelt en 

deze willen ze blijven optimaliseren. Ik heb daarom 

onderzoek gedaan naar hoe nieuwe medewerkers 

het onboarding proces hebben ervaren. Het doel 

van mijn onderzoek was om tot actiepunten te ko-

men zodat CTG haar onboarding proces nog beter 

kan maken. 

Methodologie 

Onderzoek 

Mijn onderzoeksvraag luidt “Hoe wordt het onboar-

ding proces door de nieuwe medewerkers van CTG 

ervaren en welke acties kan CTG ondernemen om 

het onboarding proces bij te werken naar de noden 

en verwachtingen van hun nieuwe medewerkers?”.   

Als doelgroep heb ik gekozen voor alle nieuwe me-

dewerkers die gestart zijn tussen 1 januari 2017 en 

19 maart 2018. Deze keuze is gemaakt omdat We 

zijn er vanuit gaan dat de medewerkers die al lan-
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ger bij ons in dienst zijn niet meer concreet weten 

hoe de introductiedag in elkaar steekt en hoe ze 

elke onderdeel beleefd hebben. Mijn doelgroep 

bestaat daardoor uit 94 consultants uit de verschil-

lende units binnen CTG en ook zeven office mede-

werkers. Ik had dus een totale populatie van 101 

medewerkers om te bevragen.  

Ik heb gekozen om zowel een kwantitatief als kwali-

tatief onderzoek te doen, zodat al de 101 medewer-

kers de kans kregen om hun mening te uiten via 

een kwantitatief onderzoek. Ik heb ook voor een 

kwalitatief onderzoek gekozen omdat ik meer in 

detail hun ervaringen wou horen. 

Kwantitatief onderzoek 

Als kwantitatief onderzoek heb ik samen met mijn 

collega’s van HR een enquête opgesteld. Deze en-

quête is gemaakt met de tool ‘Question-Pro’ die 

door het marketing departement van CTG gebruikt 

wordt. Deze tool is betrouwbaar, verzamelt de ant-

woorden van de vragen, verwerkt deze in procentu-

ele resultaten en vormt deze resultaten ook om in 

grafieken. Ik heb dus een rapport laten maken door 

de tool om de resultaten, grafieken en tabellen te 

bekomen.  

De 101 medewerkers zijn via mail aangeschreven 

om de enquête in te vullen. Deze invullen was vrij-

blijvend en anoniem. Er zijn 79 medewerkers be-

gonnen en 57 medewerkers hebben daarvan alle 

vragen beantwoord. 

De vragen in de enquête gingen over de drie grote 

delen van het onboarding proces van CTG  waaron-

der het MindTickle onboarding platform, de intro-

ductiedag en de eerste zes maanden van de nieuwe 

medewerker binnen CTG. 

 

 

 

 

Kwalitatief onderzoek 

In de enquête kregen de medewerkers de vraag of 

ze ook willen deelnemen aan diepte-interviews. Met 

de eerste vijftien kandidaten die zich hiervoor heb-

ben opgegeven heb ik een gesprek gehad, uiteinde-

lijke hebben 17 medewerkers zich opgegeven om 

hier aan deel te nemen. Het diepte-interview was 

een gestructureerd gesprek waarbij in elk gesprek 

dezelfde vragen werden gesteld om zo de ervarin-

gen te horen van de nieuwe medewerker. Het ver-

haal gaat vanaf het moment dat de medewerker 

gerekruteerd werd tot en met de eerste 6 maanden 

dat hij in dienst is bij CTG. Dit verhaal bestaat uit 

vier stappen. Stap één is het rekrutering proces en 

het ondertekenen van het contract. Stap twee be-

staat uit het onboarding platform. Stap drie is de 

introductiedag. Stap vier bestaat uit de eerste zes 

maanden van de nieuwe medewerker vanaf de 

introductiedag. Er is ook een stap die het onboar-

ding proces afsluit. Deze stap is de starters review. 

De starters review vindt plaats als de medewerker  

zes maanden in dienst is. Deze sluit het onboarding 

proces af, maar het is zelf geen deel van het proces 

en is daarom niet opgenomen in het onderzoek.  

De vragen zijn gecentreerd rond de verschillende 

stappen van het onboarding proces en de verschil-

lende kernwoorden waarvan ik hun mening, positie-

ve en negatieve ervaringen wilde horen. Deze 

kernwoorden zijn onderdelen van het onboarding 

proces en zijn onderwerpen die belangrijk zijn tij-

dens onboarding volgens de literatuur. Verder in het 

artikel wordt duidelijk wat deze kernwoorden bete-

kenen en wat hun verband is met onboarding. 

Deze kernwoorden zijn: onboarding, rekrutering, 

realistic job preview, MindTickle (onboarding plat-

form), introductiedag, cultuur, netwerken, eerste 

zes maanden, acties, thuis voelen, tevredenheid, 

ondersteuning en het intranet.  
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Resultaten 

Stap één: rekrutering en het contract  

Voor CTG begint onboarding proces op het moment 

dat het arbeidscontract door beide partijen onderte-

kend wordt. Dit houdt echter niet in dat de gesprek-

ken en informatie die voor het ondertekenen van 

het contract plaatsvinden niet van belang zijn voor 

het onboarding proces.  

 

In het boek ‘onboarding, blijvend succes voor werk-

nemers’ beschrijft Ardiënne Verhoeven (2015) het 

strategisch belang van effectieve onboarding van 

een organisatie. Onboarding zorgt immers voor een 

blijvend succes van nieuwe medewerkers.  

 

In haar boek beschrijft Verhoeven dat onboarding 

begint tijdens de werving en selectie met een realis-

tisch, duidelijk en eerlijk verhaal over de organisatie 

en de baan die er daadwerkelijk is; niet over de 

baan die er zou kunnen zijn. Wat de organisatie 

belooft, moet ze ook waarmaken. 

 

Bauer (2007) noemt het realistische, duidelijke en 

eerlijke beeld van een baan ‘Realistic Job Preview 

(RJP)’, dit houdt in dat over zowel de baan als over 

de bedrijfscultuur op een reële manier wordt ge-

communiceerd. Nieuwkomers met een RJP ervaren 

minder niet-waargemaakte verwachtingen. Ook 

zorgt een goede RJP voor 50 procent minder onge-

wenst vertrek (Verhoeven, 2015). Een goede RJP 

houdt niet alleen juiste verwachtingen in voor het 

formele contract, maar minstens zo belangrijk is het 

psychologisch contract tussen werkgever en werk-

nemer. 

 

 Volgens Verhoeven (2015) is het psychologisch 

contract tussen werkgever en werknemer dus min-

stens even belangrijk als het formele arbeidscon-

tract “Een psychologisch contract is de perceptie 

van een medewerker over de uitwisseling van we-

derzijdse, op beloften gebaseerde, verplichtingen 

tussen werknemer en organisatie “(Rousseau, 1989, 

p121-139). Het uitgangspunt bij het psychologische 

contract is de perceptie van de nieuwkomer. Het 

gaat over wat hij denkt dat hij mag verwachten en 

wat hij denkt te gaan leveren.  

 

Wanneer een organisatie een onboarding ontwik-

kelt, is het dus ook belangrijk zich te focussen op 

het psychologisch contract.  

 

Tijdens de selectie wordt bij CTG veel tijd en aan-

dacht gestoken in het afsluiten van de formele en 

informele arbeidsovereenkomst met de kandidaat. 

Erworden verwachtingen gemaakt over: salaris, 

werktijden, vakantiedagen, cultuur, aanpak, oplei-

dingen en doorgroeimogelijkheden. Tijdens het 

eerste interview of de infosessies voor de kandida-

ten komt dit ruim aanbod. 

 

In mijn kwalitatief onderzoek heb ik aan de nieuwe 

medewerkers uitgelegd wat RJP inhoud en gevraagd 

of de verwachtingen die ze hadden over de job bij 

CTG toen ze het contract tekenden nog overeenko-

men nu ze de job uitoefenen. In de vijftien gesprek-

ken die ik heb gehad heeft iedereen mij verteld dat 

ze de juiste verwachtingen hebben gekregen en de 

rekrutering goed hebben ervaren. 

Stap 2: pre-boarding-activiteiten 

LilithChristiansen legt in het artikel ‘Run an Effective 

New Hire Onboarding Program With These 4 KeyPil-

lars’ uit hoe een onboardingprocess succesvol kan 

zijn.  

Om succesvol te zijn moeten onboarding-

programma's een naadloze ervaring bieden die is 

geïntegreerd met de bedrijfsprocessen. Om bedrij-

ven op weg te helpen raadt Christiansen (2012) aan 

te investeren in vroege loopbaanondersteuning. 

Volgens Christiansenis het verstandig om het accli-

matiseren van een nieuwe medewerker voor bedrij-

ven te laten beginnen op het moment dat de positie 

wordt aangeboden. Met pre-boarding-activiteiten, 

zoals doelplanning, hebben de nieuwe werknemers 
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de mogelijkheid om het integratieproces te starten 

vanaf het moment dat zij het aanbod accepteren. 

Volgens Christiansen (2012) doen bedrijven er goed 

aan om in deze fase een cloudgebaseerde online 

trainingsmodule te ontwikkelen.  

CTG heeft drie jaar geleden geïnvesteerd in een 

online trainingsmodule in samenwerking met Mind-

Tickle. Vanaf het moment dat de persoon de nodige 

documenten heeft getekend, begint het onboar-

dingproces van de kandidaat. Ze krijgen een uitno-

diging via mail om te connecteren met CTG via hun 

onboarding platform. Het is de bedoeling dat de 

medewerker dit platform doorloopt voor de eerste 

werkdag bij CTG. Het onboarding platform is een 

learning site die hun wordt aangereikt door Mind-

Tickle. Het doel van dit platform is om op basis van 

gamification het bedrijf te leren kennen.  

Mohit Garg is CO-founder en Go-To Market leader 

van MindTickle In een artikel op dat platform legt hij 

uit waarom gamification belangrijk is en waarom het 

ook werkt. Volgens Garg (2012)is het onboarding 

proces bij de meeste bedrijven vaak hetzelfde. Een 

medewerker arriveert en krijgt de opdracht om een 

reeks trainingsvideo's te bekijken of een handleiding 

te lezen. Dit wordt meestal gevolgd door de werk-

nemer die extra training op de werkplek krijgt voor 

zijn functie voordat hij of zij wordt losgelaten. Hoe-

wel dit misschien gunstig lijkt, kan het voor de 

werknemer buitengewoon saai zijn. In gamification 

zitten elementen zoals speels leren door middel van 

quizvragen en video’s, zo zorgt het volgens Garg 

voor een leuke ervaring als je goed scoort (Garg, 

2012). 

Het onboarding platform van CTG is een training die 

rust op vier grote pijlers met de nadruk op de Em-

ployer Value Proposition,. Het belangrijkste doel van 

het platform is om de nieuwe werknemer in verbin-

ding te krijgen met deze vier pijlers: het bedrijf, de 

klant, de carrière en de collega's. 

 Elke pijler heeft modules om door te nemen. In die 

modules worden er ook vragen gesteld in quizvorm. 

Door die vragen te beantwoorden verdienen de 

nieuwe werknemers punten waar ze in ranking 

kunnen stijgen over hun kennis in verband met 

CTG. Zo zijn er vijf badges die je kunt verdienen op 

het platform. De beginner badge, advanced badge, 

expert badge, elite badge en de champion badge. 

Als één pijler volledig is doorlopen dan krijgt de 

nieuwe werknemer een certificaat toegestuurd voor 

het behalen van de pijler.  

Wat vinden de nieuwe medewerkers nu van dit 

platform? In de enquête kregen ze vragen over de 

hoeveelheid informatie, het concept en wat er vol-

gens hun moet veranderen aan het platform.  

Het doorlopen van dit platform duurt gemiddeld vijf 

uur. Tijdens deze vijf uur vergaart de medewerker 

veel informatie. Voor 41 ,76% van de medewerkers 

is dit te veel informatie. Voor 56,67% van de me-

dewerkers biedt MindTickle juist genoeg informatie.  

Tabel 1. Gemaakt met QuestionPro 

Zoals eerder vermeld zitten er in MindTickle elemen-

ten van speels leren door middel van quizvragen en 

video’s, waardoor de nieuwe medewerker op een 

leuke manier over CTG kan bijleren. Voor 90 pro-

cent van de medewerkers was dit inderdaad een 

leuke manier om bij te leren over CTG. 

Tabel 2. Gemaakt met QuestionPro 
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MindTickle is zeker een tool die CTG moet blijven 

gebruiken in de toekomst. 98% van de joiners geeft 

aan dat MindTickle moet blijven gebruikt worden, 

38,33%hiervan vindt dat er wel iets moet verande-

ren aan MindTickle.  

Tabel 3. Gemaakt met QuestionPro 

Het kan ook gebeuren dat nieuwe medewerkers 

worden uitgenodigd op een teammeeting voordat ze 

beginnen bij CTG zodat ze op die manier het team 

al leren kennen.  

Stap 3: Introductiedag 

De eerste werkdag is een introductiedag  waar de 

nieuwe werknemer een aantal van zijn nieuwe col-

lega's kan ontmoeten in een informele omgeving.  

Het doel van deze dag is om de nieuwe werknemer 

een fijne dag te laten beleven met als focuspunt om 

het kantoor te leren kennen en CTG’s strategie, HR-

beleid, IT-beleid, services en solutions te begrijpen, 

zonder hem te overspoelen met te veel informatie. 

Tijdens de introductiedag zal duidelijk worden wat 

"actieve betrokkenheid" betekent voor iedereen.  Zo 

kan de nieuwe werknemer beter de link leggen met 

de omgeving en noden van de klant. CTG probeert 

ook om de nieuwe medewerkers zoveel mogelijk in 

groep te laten starten. Zo leren de nieuwe mede-

werkers ook direct andere collega’s kennen. Ze 

beleven in de groep de introductiedag en gaan ook 

in groep samen met hun managers of  competence 

developers uitgebreid lunchen die dag.  

De nieuwe werknemers geven een score van 4.11 

op 5 voor de introductiedag.  

91,23% van de nieuwe medewerkers vind de infor-

matie die ze tijdens de introductiedag moeten cap-

teren juist genoeg. 3,51 procent vindt de informatie 

die verteld wordt te veel en 5, 26 procent vindt de 

informatie die gegeven wordt te weinig.   

Tabel 4: Gemaakt met QuestionPro 

Stap 4: De eerste 6 maanden na de introductiedag 

In de literatuur zijn de meningen over hoe lang 

onboarding duurt verdeelt. Voor CTG eindigt het 

onboardingsproces met een starters review, zes 

maanden nadat de nieuwe medewerker aan boord 

kwam.  

Eerder in dit artikel heb ik het al gehad over Lili-

thChristiansen (2012) die in zijn artikel ‘Run anEf-

fective New HireOnboarding Program With These 4 

KeyPillars’ uitlegt  hoe een onboardingprocess suc-

cesvol kan zijn. In zijn eerste pijler geeft hij aan dat 

bedrijven moeten zorgen voor een vroege loopbaan 

ondersteuning. In de tweede belangrijke pijler geeft 

hij aan dat bedrijven moeten zorgen voor een oriën-

tatie van de cultuur- en prestatiewaarden.  

Hoewel organisaties mogen aannemen dat nieuwe 

medewerkers de bedrijfscultuur zullen leren door te 

socialiseren met hun team, kunnen culturele nor-

men ongrijpbaar en slecht gecommuniceerd zijn 

(Christiansen , 2012). Cultuur is dus niet iets dat 

een bedrijf aan het toeval mag overlaten. Het ge-

bruiken vanwerkverhalen van medewerkers, bij-

voorbeeld verhalen over integriteit in verband met 

zakelijke praktijken en/of betrokkenheid bij maat-

schappelijke organisaties, kan een zeer krachtige en 

gedenkwaardige manier zijn om de organisatiecul-

tuur te leren kennen. De organisatie kan ook over-

wegen om een video te ontwikkelen met de hulp 

van ervaren medewerkers die specifieke voorbeel-

den geven van hoe de prestatiewaarden van de 

organisatie zich in het dagelijks leven kunnen voor-

doen (Christiansen , 2012). CTG doet dit ook door 
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hun cultuur te benoemen in hun onboarding plat-

form, tijdens infosessies en tijdens de introductie-

dag.  

Van de nieuwe medewerkers geeft meer dan 90 

procent aan een goede kennis te hebben over de 

cultuur binnen CTG. En beschrijven ze deze als open 

en collegiaal. 

Tabel 5. Gemaakt met questionPro 

In het rapport, New Employees: MaximizingSuccess, 

beschrijft N. Bauer (2010) vier principes voor het 

bouwen van een succesvolle onboarding. De vier 

principers of de vier C’s zijn  compilance, clarificati-

on, culture en connection.  

Het eerst principe is compilance(Bauer, 2010), hier-

onder worden de basissregels, normen en wetten 

verstaan waar de werknemer en zijn collega’s zich 

aan moeten houden. De werknemer dient op de 

hoogte te zijn van deze regels. 

Van de nieuwe medewerkers van CTG geeft meer 

dan 80% aan dat ze een goede kennis hebben over 

de regels die gelden binnen CTG. Als ze hierover 

vragen hebben kunnen ze ook altijd het stafhand-

boek, hun CD’er en de HR-helpdesk raadplegen.  

Tabel 6. Gemaakt met QuestionPro 

Het tweede principe is clarification(Bauer, 2010). 

Het is belangrijk dat de nieuwe medewerker zijn rol 

kent binnen het bedrijf en weet wat zijn doelen zijn. 

Het moet voor de nieuwe werkkracht duidelijk zijn 

wat van hem verwacht wordt binnen het bedrijf. 

Ook de verwachtingen van de nieuwe werknemer 

over het bedrijf behoren tot dit principe. 

Ook inde derde pijler  van Christiansen (2012)  

geeft hij aan dat bedrijven inzicht moeten bieden in 

de strategische positie, intentie en richting van de 

nieuwe medewerker binnen het bedrijf. Van de 

nieuwe medewerkers geven meer dan 80% aan dat 

ze een goede kennis hebben over de strategie van 

CTG. 

Tabel 7. Gemaakt met QuestionPro 

Ook geven meer dan 80% aan dat ze een goede 

kennis hebben van hun rol en doelstellingen binnen 

CTG. 

Tabel 8. Opgemaakt met QuestionPro.  

Het derde principe is culture (Bauer, 2010). Het is 

belangrijk dat nieuwe werknemers zo snel mogelijk 

kennismaken met de bedrijfscultuur en de missie, 

visie, waarden en normen die bij het bedrijf horen. 

In tabel 6 kon je al zien dat meer dan 90 procent 

van de nieuwe werknemers aangeeft een goede 

kennis te hebben van de cultuur. CTG heeft negen 

waarden diezowel  in het onboarding platform als 

tijdens de introductiedag vermeld worden. Deze 

waarden hangen ook op de muren in het kantoor 

van CTG.  

In een bedrijf zit een sociale structuur. Dit is het 

vierde principe: connection (Bauer, 2010). Het soci-
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ale structuurnetwerk bestaat uit verschillende groe-

pen en subgroepen. De werknemers leren tijdens 

het onboaringproces  de sociale structuur kennen en 

hanteren.  

Ook hier geven meer dan 80 procent van de nieuwe 

medewerkers aan dat ze een goede kennis hebben 

over de sociale structuur van CTG.  

Tabel 9. Opgemaakt met QuestionPro 

Volgens N. Bauer (2010) bepaalt de mate waarin 

een organisatie focust op de vier principes van de  

algemeneonboarding strategie tot welk level het 

behoort. Zoals mijn onderzoek uitwijst hebben de 

nieuwe medewerkers een goede kennis over de vier 

principes. Als een bedrijf onboarding organiseert 

met deze strategische aanpak vanHuman Resource 

Management, dan doet het bedrijf volgens Bauer 

aan pro-actieveonboarding. Slechts ongeveer 20 

procent van de organisaties bereikt dit level (Bauer, 

2010). 

Discussie 

Uit de resultaten kan men dus afleiden dat CTG een 

goed onboarding proces heeft en dat er geen grote 

verandering nodig zijn. Het onboarding proces 

wordt zeer goed ervaren dit gaven de medewerkers 

tijdens de interviews ook aan. Toch zijn er een paar 

kleine actiepunten waar CTG in de toekomst reke-

ning mee kan houden. In dit deel schets ik wat CTG 

nog kan verbeteren aan hun onboarding proces. 

Stap één: rekrutering en het contract  

Zoals eerder vermeld start onboarding pas bij het 

ondertekenen van het contract. En wordt rekrute-

ring bij CTG niet benoemd als deel van het onboar-

ding proces. Dit zou vanaf nu dus wel mogen aan-

gezien er tijdens het rekruteringproces verwachtin-

gen worden gecreëerd bij de kandidaat die vanbe-

lang zijn als hij start bij CTG.  

Een ander actiepunt hier is om hetonboarding pro-

ces kort te benoemen tijdens de selectiegesprekken 

en infosessies. Omdat de meeste medewerkers wel 

van de term gehoord hebben, maar niet goed weten 

wat deze juist inhoudt binnen CTG. Zo zijn de nieu-

we medewerkers zich er ook van bewust dat ze 

actief deelnemen aan een onboarding proces met 

een onboarding platform, een introductiedag en een 

begeleiding om kennis op te doen over het bedrijf in 

de eerste zes maanden. 

Stap 2: pre-boarding-activiteiten 

Als pre-boarding-activiteit biedt CTG een onboar-

dingplatform.. Tijdens het doorlopen van dit plat-

form vergaart de medewerker veel informatie. Voor 

41,76% van de medewerkers is dit te veel informa-

tie. Voor 56,67% van de medewerkers biedt Mind-

Tickle juist genoeg informatie. 

Een 41,76% vindt dus dat het toch wat te veel 

informatie is om voor de start te doorlopen. En 

38,33 % geeft aan dat het platform verandering 

nodig heeft. De nieuwe medewerkers gaven ook 

tijdens het interview aan dat er informatie op het 

platform staat die niet meer up to date is. Een be-

langrijk actiepunt hier is om dit platform up to date 

te houden. CTG kan eventueel ook een analyse 

maken van het platform om te zien waar ze het 

eventueel wat kunnen inkorten zonder er al te veel 

aan te veranderen. Over het algemeen kunnen wel 

besluiten dat de nieuwe medewerkers vinden dat 

het onboarding platform moet blijven gebruikt wor-

den en dus een meerwaarde biedt voor het onboar-

ding proces.  

Stap 3: Introductiedag 

CTG wilde dat ik hier vooral keek of de nieuwe 

medewerkers op deze dag niet te veel informatie 

kregen. Dit is dus niet het geval, want 91,23% van 

de nieuwe medewerkers vindt de informatie die ze 

tijdens de introductiedag moeten capteren juist 
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genoeg. 3,51 procent vindt de informatie die verteld 

wordt te veel en 5,26 procent vindt de informatie 

die gegeven wordt te weinig. De nieuwe medewer-

kers geven wel aan dat er nog een document mee 

gegeven mag worden met de belangrijkste informa-

tie erop verzameld.  

Een actiepunt hier is dat de informatie van de intro-

ductiedag ook echt op de eerste dag moet worden 

gegeven omdat de introductiedag slechter beoor-

deeld werd als deze niet op de eerste dag werd 

georganiseerd, maar in de plaats daarvan na een 

opleidingsprogramma, omdat dit zo voor de klant 

van CTG beter uitkomt.  

Tijdens de interviews gaven nieuwe medewerkers  

bijna uitsluitend positieve ervaringen over de intro-

ductiedag. In de enquête kregen ze ook een open 

vraag wat ze zouden veranderen aan de introduc-

tiedag. Op deze vraag werd 20 keer een antwoord 

gegeven dat impliceert dat er niks aan veranderd 

moet worden.  

Stap 4: De eerste 6 maanden na de introductiedag 

Ook hier pakt CTG het goed aan. De nieuwe werk-

nemers zijn tevreden over hun eerste maanden. Van 

de 15 medewerkers die ik heb bevraagd gaven ze 

allemaal aan dat ze hun eerste zes maanden positief 

hebben ervaren. Dit is natuurlijk super in combinatie 

met de duidelijkheid over de rol en doelstellingen 

binnen CTG en een goede kennis over de cultuur, 

de regels en de strategie van CTG die de nieuwe 

medewerkers hebben na zes maanden.  

Een actiepunt hier is om de business game die 

vroeger de introductiedag afsloot, opnieuw zal wor-

den ingevoerd. Een tijdje geleden is deze game uit 

de introductie dag gehaald omdat het spel vaak te 

veel tijd in beslag nam en dit de introductiedag 

deed uitlopen. Er is nu een nieuwe business game 

in de maak. De bedoeling is dat het  gespeeld wordt 

tegen het einde van het onboarding proces. Het 

spel is een quiz in de vorm van een trivial pursuit, 

waar de medewerkers terug doormiddel van gamifi-

cation collega’s en andere units leren beter leren 

kennen.  

Het grootste actiepunt dat ik CTG wil meegeven na 

mijn onderzoek is dat ze vooral zo verder moeten 

blijven doen, want hun onboarding proces is bijzon-

der goed.  

 

Nils Vanderwaeren 

Student Persneelswerk 

UCLL Sociale School 
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PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Het onboarding proces van CTG: een schoolvoorbeeld 
Nils Vanderwaeren

Stap twee: pre-boarding-activiteiten
CTG maakt gebruik van een online trainingsmodule in samenwerking met
MindTickle. Vanaf het moment dat de persoon de nodige documenten heeft
getekend, begint het onboarding proces van de kandidaat. Ze krijgen een
uitnodiging via mail om te connecteren met de vier pijlers van CTG: het
bedrijf, de klant, de carrière en de collega's. Het is de bedoeling dat de
medewerker dit platform doorloopt voor de eerste werkdag bij CTG. Het doel van
dit platform is om op basis van gamification het bedrijf te leren kennen.

Het kan ook gebeuren dat nieuwe medewerkers worden uitgenodigd op een
teammeeting voordat ze beginnen bij CTG zodat ze op die manier het team
al leren kennen.

Stap één: rekrutering en het contract 
Voor CTG begint onboarding proces op het moment dat het arbeidscontract door
beide partijen ondertekend wordt. Dit houdt echter niet in dat de gesprekken en
informatie die voor het ondertekenen van het contract plaatsvinden niet van
belang zijn voor het onboarding proces.

Stap vier: De eerste 6 maanden na de introductiedag
In het rapport, New Employees: Maximizing Success, beschrijft N. Bauer (2010)
vier principes voor het bouwen van een succesvolle onboarding:

1. Compliance: de werknemer dient op de hoogte te zijn van de basisregels,
normen en wetten waar de werknemer en zijn collega’s zich aan moeten houden.
2. Clarification: het is belangrijk dat de nieuwe medewerker zijn rol kent binnen
het bedrijf en weet wat zijn doelen zijn. Het moet voor de nieuwe werkkracht
duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt binnen het bedrijf.
3. Culture: het is belangrijk dat nieuwe werknemers zo snel mogelijk
kennismaken met de bedrijfscultuur, missie, visie, waarden en normen van CTG.
4. Connection: de werknemers leren tijdens het onboarding proces ook de
sociale structuur kennen en hanteren.

Stap drie: Introductiedag 
De nieuwe werknemers geven een score van 4.11 op 5 voor de introductiedag. 
- (Hybrid) car info - CV-tool & CV preparation
- Welcome @ CTG - CD as Connector
- Active Participation - Tour of the office &Photo Shoot
- HR & IT Practicalities - Lunch

Resultaten: vier fases
Deze wetenschappelijke poster gaat over het onderzoek van
het onboarding proces van CTG.

Het is belangrijk voor een it-bedrijf als CTG om steeds sterke
nieuwe werknemers te binden aan je bedrijf, maar ook te
behouden en snel te laten integreren binnen het bedrijf.
CTG doet dit onder meer door een doorgedreven onboarding
steeds te optimaliseren naar de noden en verachtingen van
hun medewerkers.

Voor CTG is onboarding het begeleidingsproces dat start
vanaf het moment dat de werknemer het contract getekend
heeft. Het is een proces waarbij nieuwe werknemers de
kennis, vaardigheden en gedrag op een formele en
informele manier verwerven, assimileren en aanpassen om
volledig te integreren in hun job binnen de organisatie..

Ik heb daarom onderzoek gedaan naar hoe nieuwe
medewerkers het onboarding proces hebben ervaren. Het
doel van mijn onderzoek was om tot actiepunten te komen
zodat CTG haar onboarding proces nog beter kan maken.

Inleiding

Methodologie
“Hoe wordt het onboarding proces door de nieuwe
medewerkers van CTG ervaren en welke acties kan CTG
ondernemen om het onboarding proces bij te werken naar
de noden en verwachtingen van hun nieuwe medewerkers?”.

Doelgroep:
• Alle nieuwe medewerkers die gestart zijn tussen 1 januari

2017 en 19 maart 2018.
• Dit zijn 94 consultants uit de verschillende units binnen

CTG en ook zeven office medewerkers.
• Een totale populatie van 101 medewerkers om te

bevragen.
• Zowel een kwantitatief (enquête) als een kwalitatief

(interview) onderzoek.

Discussie & aanbevelingen
Zoals eerder vermeld start onboarding pas bij het
ondertekenen van het contract. En wordt rekrutering bij CTG
niet benoemd als deel van het onboarding proces. Dit zou
vanaf nu dus wel mogen aangezien er tijdens het
rekruteringproces verwachtingen worden gecreëerd bij
de kandidaat die van belang zijn als die start bij CTG en
invloed heeft op het onboarding proces.

Bauer (2007) noemt het realistische, duidelijke en eerlijke
beeld van een baan ‘Realistic Job Preview (RJP)’, dit
houdt in dat over zowel de baan als over de bedrijfscultuur
op een reële manier wordt gecommuniceerd. Nieuwkomers
met een RJP ervaren minder niet-waargemaakte
verwachtingen. Ook zorgt een goede RJP voor 50 procent
minder ongewenst vertrek (Verhoeven, 2015). Een goede
RJP houdt niet alleen juiste verwachtingen in voor het
formele contract, maar minstens zo belangrijk is het
psychologisch contract tussen werkgever en werknemer.
Tabel 1

Tabel 2

Referenties
Bauer, T (2010). Onboarding New Employees Maximizing 
Succes . Alexandria, Virginia: SHRM.

Verhoeven, A. (2015). Onboarding: Blijvende succes van 
nieuwe medewerkers. Amsterdam: Boom Nelissen.
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Het belang van onboarding moet niet onderschat wor-

den.  

Hoe het implementeren van enkele concrete acties zijn 

vruchten afwerpt. 

Freya VAN GRINDERBEEK 

 

Abstract: Elke organisatie die competitief op de markt wilt staan, haalt voordeel uit een 

adequaat onboarding proces voor nieuwe werknemers. De wijze waarop de onboarding bij 

Siemens S.A.C. Peru momenteel verloopt, kan geoptimaliseerd worden.  Werknemers krij-

gen immers weinig informatie over de organisatie en worden niet begeleid of ondersteund 

tijdens de integratieperiode waardoor Siemens S.A.C. Peru recent aangeworven personeel 

verliest. Het bevragen door middel van een enquête naar de ervaringen van recent aange-

worven medewerkers bracht dit aan het licht. De respondenten gaven aan dat het onboar-

ding proces professioneler kan en zij zijn voorstander om het onboarding proces naar een 

hoger niveau te brengen door het implementeren  van enkele nieuwe gebruiken. De en-

quête polste ook naar aanbevelingen voor de verbetering van het onboarding proces. 

 

Inleiding 

Wanneer een nieuwe werknemer wordt aangewor-

ven in één van de verschillende divisies van Siemens 

S.A.C. Peru (Power and Gas, Power Generation Ser-

vices, Energy Management, Process Industries and 

Drives / Digital Factory, Mobility, Healthcare, Wind-

power en Central Units), start het onboarding proces. 

Het huidige onboarding proces van Siemens S.A.C. 

Peru bestaat uit drie delen. Ten eerste belt de ver-

antwoordelijke HR Business Partner de kandidaat op 

met het goede nieuws dat hij/zij aangeworven is. In 

dit telefoongesprek deelt de HR Business Partner ook 

de eerste praktische informatie mee zoals het uur 

waarop de werknemer verwacht wordt, het adres, de 

contactpersoon, enzovoort. Dezelfde informatie 

wordt  eveneens naar de recent aangeworven werk-

nemer gemaild. Op deze manier weet men zeker dat 

de nieuwe werknemer alle informatie begrepen en 

gekregen heeft. Tot slot wordt er één keer per maand 

een introductiedag georganiseerd voor alle werkne-

mers die de afgelopen maand in dienst zijn getreden.  

Uit onderzoek blijkt dat een onboarding proces veel 

meer is of kan zijn dan wat Siemens S.A.C. Peru mo-

menteel aanbiedt aan de nieuwe werknemers. Klein, 

Polin en Leigh (2015) geven aan dat het onboarding 

proces gaat over formele en informele acties, proce-

dures en processen die door de organisatie worden 

georganiseerd om ervoor te zorgen dat de overgang 

van nieuwkomer naar lid van het team zo soepel mo-

gelijk verloopt. Door het onboarding proces leren de 

nieuwe werknemers de waarden, normen, het ge-

wenste gedrag binnen een organisatie en het team 

waarvan de werknemer lid is, kennen (Caers, 2011). 
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Caers (2011) wijst er eveneens op dat een onboar-

ding proces georganiseerd moet worden binnen de 

eerste 30 tot 120 dagen van de tewerkstelling.  

Het onboarding proces zoals hierboven beschreven 

is, gaat gepaard met verschillende voordelen. Om te 

beginnen verhoogt een goed onboarding proces het 

engagement van de werknemers ten opzichte van de 

organisatie (Kopoulos, 2017). Het heeft dus ook een 

invloed op retentie. Organisaties die investeren in 

een goed onboarding proces hebben een kleinere 

kans dat recent aangeworven werknemers in de eer-

ste maanden van de tewerkstelling het bedrijf verla-

ten (Cross, Opie, Pryor & Rollag, 2017). Dit zorgt er-

voor dat organisaties met een goed onboarding pro-

ces ook een economisch voordeel hebben ten op-

zichte van organisaties die geen onboarding proces 

aanbieden (Song, Chon, Ding & Gu, 2015). Een goed 

onboarding proces draagt eveneens bij aan de pro-

ductiviteit van de werknemers (Kopoulos, 2017) om-

dat het nieuwe personeelslid zich gelukkiger en zelf-

verzekerder voelt (Saks & Gruman, 2011). Tot slot 

verzekert het onboarding proces ook meer tevreden-

heid voor zowel de managers als de nieuwe werkne-

mers (O´Brien, 2013). 

Omdat het huidige onboarding proces van Siemens 

Peru niet overeenkomt met de kenmerken zoals hier-

boven beschreven, kan de organisatie niet genieten 

van de voordelen die verbonden zijn aan een goed 

onboarding proces. Toch heeft het bedrijf de beslis-

sing genomen om mee te evolueren in de huidige 

trend in het HR landschap en heb ik een onderzoek 

opgesteld om enerzijds feedback te krijgen over het 

huidige onboarding proces en anderzijds om ideeën 

en suggesties te vragen over het toekomstige on-

boarding proces.  

Methodologie 

Om een antwoord te kunnen geven op de onder-

zoeksvraag “Welke acties kan Siemens S.A.C. Peru 

nemen om het onboarding proces te optimaliseren 

met behulp van de feedback van recent aangeworven 

werknemers?” werd een onderzoek uitgewerkt om 

enerzijds feedback te verkrijgen over het huidige on-

boarding proces en anderzijds om suggesties te vra-

gen voor het nieuwe onboarding proces. Aangezien 

mijn leidinggevende stagebegeleider eveneens de HR 

Business Partner is van de divisie Process Industries 

and Drives / Digital Factory (PD/DF) heb ik het on-

derzoek enkel uitgevoerd voor deze divisie. Later, als 

het nieuwe onboarding proces uitgewerkt is en de 

kinderziektes  er uit zijn gehaald, zal het eveneens in 

de andere divisies uitgerold worden. 

De eerste fase van het onderzoek betrof het verkrij-

gen van de feedback van werknemers van Siemens 

S.A.C. Peru en dit via een enquête. Binnen de divisie 

PD/DF heb ik de werknemers bevraagd die de laatste 

drie jaar, dus sinds 2015, in dienst zijn getreden. Ik 

koos deze groep werknemers als populatie omdat 

hun onboarding proces nog niet lang achter de rug is 

en hun herinnering eraan nog niet is vervaagd. In 

totaal ging dit over 19 werknemers.  

Aanvankelijk wou ik van deze 19 werknemers inter-

views afnemen om zo dieper te kunnen ingaan op 

hun onboarding en om feedback te verzamelen. Jam-

mer genoeg werd dit idee tegengehouden door de 

HR manager en HR business partner, en deed ik een 

kwantitatief onderzoek. Door de werkdruk van de 

werknemers van de divisie PD/DF en hun erg drukke 

agenda zouden ze geen tijd kunnen investeren in een 

gesprek dat tot een uur kon duren.  

De enquête die naar de 19 werknemers werd uitge-

stuurd, bestond uit 16 vragen die ingedeeld waren in 

drie onderdelen. Het eerste deel bestond uit alge-

mene vragen. Het tweede gedeelte bestond uit 

ja/nee-vragen en in het laatste gedeelte konden de 

respondenten hun eigen mening uiten in open vra-

gen. De samenstelling van de enquête en het aantal 

vragen, werd erg beïnvloed door de mening van de 

HR Business Partner, mijn leidinggevende.  

Eens we tot de finale versie kwamen voor de uitwer-

king van de enquête, werd de enquête onder bege-

leiding van de afdeling Communicatie verstuurd naar 

de 19 respondenten. Zelf heb ik via een persoonlijke 
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mail de 19 werknemers uitgenodigd om de enquête 

in te vullen. Na iets meer dan twee weken werd de 

enquête afgesloten en kreeg ik via een medewerker 

van de afdeling Communicatie de resultaten in een 

Excel-document. In totaal antwoordden 13 van de 19 

respondenten.  

De tweede fase bestond uit het voeren van gesprek-

ken met werknemers van de divisie PD/DF. Het ei-

genlijke doel van deze gesprekken was de uitwerking 

van één van de acties van het nieuwe onboarding 

proces. Toch heb ik in deze gesprekken ook de kans 

gegrepen om vragen te stellen over hun ervaring van 

het huidige onboarding proces en mogelijke sugges-

ties voor het nieuwe onboarding proces.  

De antwoorden die door de respondenten zijn gege-

ven, werden gebruikt in de ontwikkeling van het 

nieuwe onboarding proces.  

Resultaten 

Door de beperking in het aantal en soort vragen in 

de enquête, opgelegd door de HR Business Partner 

van PD/DF, verzamelde ik minder data dan verwacht.  

Slechts een kleine meerderheid, 61% van de respon-

denten, was tevreden met het onboarding proces zo-

als zij het aangeboden hebben gekregen door Sie-

mens S.A.C. Peru. Uit de antwoorden op de enquête 

kan ik vaststellen dat er in het huidige onboarding 

proces elementen ontbreken die de overgang naar en 

aanpassing aan het bedrijf zouden kunnen verge-

makkelijken.  

De respondenten vonden dat er in het huidige on-

boarding proces een paar basiselementen ontbreken 

waardoor een nieuwe werknemer meer moeite heeft 

om zich te integreren in de job, het team en de or-

ganisatie. Zo kreeg slechts een kleine meerderheid 

van de respondenten (53%) een volledige uitleg over 

de nieuwe functie en de verantwoordelijkheden die 

aan deze functie verbonden zijn. Als nieuwe werkne-

mer is het ook belangrijk om te weten hoe de struc-

tuur van de organisatie eruitziet. Uit de enquête blijkt 

echter dat 38% geen uitleg heeft gekregen over de 

structuur van het bedrijf. Evenveel respondenten ga-

ven aan geen  uitleg over de voordelen die het bedrijf 

aan de werknemers biedt, te hebben gekregen. 

Uit de bevraging bleek dat het huidige onboarding 

proces één erg positief aspect heeft: het leren ken-

nen van het team en de collega’s. Van de responden-

ten leerde 92% het team kennen tijdens de eerste 

werkdagen. Desondanks stel ik mij de vraag of dit het 

resultaat is van het huidige onboarding proces dat 

aangeboden wordt dan wel of het een gevolg is van 

de cultuur en de sfeer van de divisie.  

Een grote groep respondenten (92%) gaf aan  het 

nuttig te  vinden om in het nieuwe onboarding proces 

een buddysysteem, follow-up gesprekken en een 

welkom kit te integreren.  

Bij een buddysysteem krijgt elke nieuwe werknemer 

een buddy toegewezen die hem/haar tijdens de eer-

ste werkdagen begeleidt. Tevens zou dit ook de per-

soon zijn waar de nieuwe werknemer terecht kan met 

zijn vragen over de organisatie, het team, de proces-

sen, enzovoort (Carter, 2015).  

Twaalf van de 13 respondenten oordeelden dat  fol-

low-up chats een goede manier zou zijn om na de 

eerste werkweek het onboarding proces verder te 

zetten. Deze korte gesprekken van de nieuwe werk-

nemer met de manager geven de mogelijkheid om 

na te gaan of de aanpassing aan de organisatie en 

het team goed gebeurt. Ook kan er nagegaan wor-

den of het buddysysteem werkt (Hendricks & Louw-

Potgieter, 2012).  

Tot slot vond 92% van de respondenten het een 

goed idee dat een nieuwe werknemer bij de intrede 

in het bedrijf een welkom kit ontvangt. Een welkom 

kit bevat informatie over het bedrijf en de divisie 

waartoe de nieuwe werknemer gaat treden.  

Zoals reeds beschreven interviewde ik  enkele werk-

nemers van de divisie PD/DF in  het kader van de 

ontwikkeling van een onderdeel van het vernieuwde 

onboarding proces. Tijdens deze samenkomsten heb 

ik echter ook de kans gegrepen om  vragen te stellen 
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over het huidige onboarding proces en over hoe zij 

het nieuwe onboarding proces vorm zouden geven. 

De feedback die ik verkregen heb tijdens deze ge-

sprekken, lopen in dezelfde lijn als de resultaten van 

het onderzoek. Zo gaven enkele werknemers aan dat 

een nieuwe werknemer bij de intrede in het bedrijf 

weinig tot geen ondersteuning krijgt. Daarnaast vond 

de meerderheid van de geïnterviewde respondenten 

het een meerwaarde om een buddysysteem te imple-

menteren in het bedrijf. 

Uit de gesprekken bleek ook dat nieuwe werknemers 

gedurende de eerste weken gefrustreerd zijn over 

bepaalde elementen van het onboarding proces. Het 

kan  soms enkele weken  duren vooraleer een nieuwe 

werknemer een badge, toegangscodes en een laptop 

krijgt. Dit ligt volgens de bevraagde werknemers aan 

de basis van de frustraties. 

Discussie 

Het huidige onboarding proces bij Siemens S.A.C. 

Peru is zeer beknopt. Het geeft de nieuwe werknemer 

weinig steun en helpt niet erg bij de integratie in de 

job, het team of de organisatie. Met de antwoorden 

verkregen op de onderzoeksvraag “Welke acties kan 

Siemens S.A.C. Peru nemen om het onboarding pro-

ces te optimaliseren met behulp van de feedback van 

recent aangeworven werknemers?” kan men stellen 

dat er verschillende nieuwe elementen moeten geïn-

tegreerd worden en dat elke uitbreiding van het on-

boarding proces een echte verbetering zal beteke-

nen. Het onderzoek heeft aangetoond dat er een 

grote nood is aan optimalisatie van het onboarding 

proces aangezien slechts een kleine meerderheid te-

vreden was met het proces. Dit percentage van 61% 

is te laag voor een bedrijf dat zich profileert als een 

bedrijf dat zijn/haar werknemers centraal zet.  

Ten eerste raad ik Siemens S.A.C. Peru aan om bij 

het vernieuwde onboarding proces een buddysys-

teem te implementeren. Dit buddysysteem zal de 

nieuwe werknemers een betere ondersteuning, op-

vang en begeleiding bieden gedurende de eerste we-

ken in het bedrijf. Door een buddy toe te kennen aan 

de nieuwe werknemer, kan de integratie vlotter ver-

lopen en zal de werknemer sneller raad en informatie 

kunnen verkrijgen.   

Het implementeren en uitreiken van een welkom kit 

tijdens het onboarding proces kan belangrijke voor-

delen voor Siemens S.A.C. hebben en dit om twee 

redenen. Doordat de welkom kit alle belangrijke in-

formatie over functie-inhoud, verantwoordelijkhe-

den, voordelen aangeboden door het bedrijf, … bevat 

kan men zeker zijn dat de werknemer alle basisinfor-

matie meegedeeld krijgt. Bovendien, doordat het een 

gestructureerde activiteit betreft wordt de kans klei-

ner dat men ‘vergeet’ om iemand in te lichten en 

krijgt elke nieuwe werknemer alle adequate informa-

tie. De overgrote meerderheid van de geïnterviewden 

vond dit een nuttig en interessant instrument. 

Het onboarding proces stopt niet na de eerste week 

van de tewerkstelling en daarom  is de implementatie 

van follow-up chats na deze eerste week belangrijk 

om het onboarding proces vlot verder te laten lopen. 

Deze gesprekken tussen de nieuwe werknemer en de 

manager zorgen ervoor dat de werknemer zich beter 

ondersteund en begeleid voelt gedurende de integra-

tieperiode. Door het geformaliseerd karakter van 

deze gesprekken, zullen zowel de manager als het 

nieuwe personeelslid actief betrokken blijven. 

Bij het gevoerde onderzoek heb ik enkele bemerkin-

gen. Vooreest was er de vorm van het onderzoek. De 

te bevragen populatie was met 19 personen eerder 

klein waardoor een kwalitatief onderzoek in de vorm 

van een gesprek in plaats van vragenlijst mijn voor-

keur genoot. Door een 1-op-1 gesprek en meer ge-

richte vragen zouden diepgaandere antwoorden en 

waardevollere feedback verkregen kunnen worden. 

Deze informatie zou dan de basis geweest kunnen 

zijn voor meer, betere en vooral specifiekere aanbe-

velingen. 

Bovendien heeft de beperking van het aantal vragen 

in de enquête tot gevolg gehad dat er minder en mo-

gelijk meer oppervlakkige aanbevelingen geformu-

leerd konden worden dan gewenst. Het was moeilijk 
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om uit enkel ja/nee vragen informatie te halen en  tot 

een zinvolle conclusie te komen. Een enquête met 

meer vragen en variatie in de vraagstelling was vol-

gens de HR Business Partner van PD/DF niet mogelijk 

omdat, volgens haar, een langere enquête minder 

respons tot gevolg zou hebben. De aanname dat een 

korte enquête met minder vragen meer respons geeft 

dan een lange enquête kan gevolgd worden. De 

vraag is echter of een lange enquête beantwoord 

door minder respondenten maar met meer waarde-

volle antwoorden niet te verkiezen is boven een korte 

enquête waarbij meer respondenten minder waarde-

volle antwoorden geven.  

Daarnaast zijn ook de gekozen vragen die opgeno-

men werden in de enquête, een bemerking waard. 

De gekozen vragen peilden voornamelijk naar hoe de 

respondenten hun onboarding proces hebben erva-

ren en minder naar welke activiteiten ze nuttig zou-

den vinden of gemist hebben bij hun onboarding. 

Deze ervaringsvragen  zijn uiteraard zeer belangrijke 

en waardevolle vragen omdat ze inzicht geven. Toch 

zou meer uitgebreide informatie interessant geweest 

zijn om een zo optimaal mogelijk nieuw onboarding 

proces uit te tekenen.  

Een laatste aandachtspunt om tot een geslaagde im-

plementatie van dit project te komen, is de betrok-

kenheid van de werknemers. Het is immers belangrijk 

dat werknemers zich betrokken voelen en zich ge-

hoord weten bij het implementeren van een proces 

dat impact op hen heeft aangezien dit een invloed 

heeft op het slaagpercentage. Dit zou de organisatie 

vooruit kunnen helpen aangezien er nu veel ideeën 

nooit worden geuit of gerealiseerd omdat werkne-

mers niet betrokken worden bij de ontwikkeling. 

Werknemers van Siemens S.A.C. Peru worden pas 

geïnformeerd over het project of proces bij de imple-

mentatie ervan. Hierdoor raad ik de organisatie aan 

om werknemers meer te betrekken aangezien zij 

nieuwe ideeën kunnen geven.  

Jammer genoeg besef ik dat de aanbevelingen die ik 

hier boven heb opgesomd niet allemaal en niet volle-

dig gevolgd zullen worden. De HR manager en de HR 

Business Partner willen voornamelijk implementeren 

wat zij belangrijk en interessant vinden. Tijdens onze  

meetings waarin ik voorstellen voor de optimalisatie 

van het huidige onboarding proces voorstelde, werd 

al snel duidelijk welke elementen ze wel en niet willen 

implementeren. Zo vinden zij de implementatie van  

follow-up gesprekken geen goed idee ook al blijkt uit 

de enquête dat 92% dit nuttig vindt omdat werkne-

mers zich momenteel te weinig ondersteund vinden 

gedurende de integratieperiode. Momenteel worden 

er follow-up gesprekken gehouden maar dan op in-

formele, occasionele en niet-gestructureerde basis. 

Het formaliseren van deze gesprekken wordt daar-

door niet nodig geacht.  Volgens mij klopt deze aan-

name niet gezien recent aangeworven werknemers 

me tijdens de interviews aangaven dat deze infor-

mele  follow-up gesprekken erg weinig gebeuren en 

dat er duidelijk verschillen zijn tussen leidinggeven-

den en divisies.   

Het verschil in leiderschapsstijl en werkcultuur heb-

ben een belangrijke impact gehad op dit onderzoek. 

De beslissingscultuur bij Siemens S.A.C. Peru is heel 

anders dan degene die ik ervaren heb in andere be-

drijven. De eindbeslissing ligt bij de leidinggevende 

en alleen bij hem of haar.  

Veel vrijheid om het onderzoek de vorm te geven die 

aanvankelijk beoogd werd, was er niet. Het opsom-

men van een aantal opties waaruit de leidinggevende 

dan een keuze maakte, was veelal de manier van 

werken. De keuzes die gemaakt moesten worden, 

werden gemaakt door de hiërarchisch meerdere 

waarbij ik geen enkele inbreng had. 

Het onboarding proces dat ik uiteindelijk wilde imple-

menteren was een te ambitieus project. Met het in-

troduceren van een welkom kit en buddysysteem zul-

len wel enkele belangrijke veranderingen worden 

doorgevoerd die het onboarding proces zullen verbe-

teren. Deze nieuwe manier van werken zal tot gevolg 
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hebben dat alle nieuwe werknemers alle fundamen-

tele informatie krijgen en dat ze de eerste werkperi-

ode beter zullen begeleid worden.  

Freya VAN GRINDERBEEK 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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EINDNOTEN 

 



PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

Analyse van en aanbevelingen bij het onboarding proces van Siemens S.A.C. Peru
Freya Van Grinderbeek

Inleiding

Klein, Polin en Leigh (2015) geven aan dat het onboarding proces gaat
over formele en informele acties, procedures en processen die door de
organisatie worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat de overgang
van nieuwkomer naar lid van het team zo soepel mogelijk verloopt. Door
het onboarding proces leren de nieuwe werknemers de waarden, normen
en het gewenste gedrag binnen een organisatie en het team waarvan de
werknemer lid is, kennen (Caers, 2011).

Het huidige onboarding proces van Siemens S.A.C. Peru bestaat uit drie
onderdelen:
- Een telefoongesprek met het goede nieuws en praktische informatie;
- Een mail om ervoor te zorgen dat alle informatie begrepen en gekregen

is.
- Een introductiedag.

Zoals blijkt uit onderzoek kan een onboarding proces veel meer zijn dan
wat Siemens S.A.C. Peru op dit moment aanbiedt.

Doel van het onderzoek

Na literatuurstudie bepaalde ik voor het onderzoek twee doelen:
- Het huidige onboarding proces inventariseren en analyseren met 

daarbij een bevraging van recent aangeworven werknemers.
- Het ontwikkelen van een nieuw onboarding proces gebaseerd op de 

literatuur en toegepast op de specifieke bedrijfscultuur en rekening 
houdend met de suggesties van de nieuw aangeworven werknemers.

Onderzoeksmethode

Werknemers van de divisie PD/DF die sinds 2015 in dienst zijn, werden
bevraagd via een enquête. De vraagstelling ervan was gebaseerd op de
topics die in de literatuurstudie naar boven kwamen.

Hoewel er geen gestructureerde interviews konden worden ingepland,
peilde ik tijdens informele gesprekken met enkele werknemers naar hun
ervaring met het huidige onboarding proces. Tevens polste ik of ze
suggesties hadden om het proces te optimaliseren.

Resultaten Aanbevelingen 

Een eerste resultaat dat uit de enquête naar voor kwam is de beperkte
tevredenheid over het huidige onboarding proces. Slechts 61% van de
respondenten is tevreden met het proces zoals het nu wordt aangeboden
bij Siemens S.A.C. Peru.

In het onboarding proces ontbreken volgens de respondenten enkele
basiselementen.
- Slechts een kleine meerderheid (53%) kreeg een volledige uitleg over

de nieuwe functie en verantwoordelijkheden.
- 38% van de respondenten kregen geen uitleg over de structuur van het

bedrijf.
- Evenveel respondenten (38%) gaven aan geen uitleg gekregen te

hebben over de extra voordelen die het bedrijf aanbiedt aan de
werknemers.

Een opvallend positief resultaat dat naar voor kwam in de enquête was
dat 92% van de respondenten het team leerde kennen tijdens de eerste
werkdagen.

Uit de informele gesprekken kwam naar voor dat nieuwe werknemers in
de eerste dagen of weken nog niet beschikken over hun IT-materiaal en
toegangscodes. Dit leidt in een aantal gevallen tot frustratie.

Tot slot gaven 92% van de respondenten aan het nuttig te vinden om in
het nieuwe onboarding proces een buddysysteem, follow-up gesprekken
en een welkom kit te integreren.
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krijgt die je begeleidt?
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week nog gesprekken
hebt met je manager
om na te gaan of de
aanpassing aan het

bedrijf goed verloopt?

Enquête over het huidige onboarding proces

JA

NEE

Elke uitbreiding van het onboarding proces bij Siemens S.A.C Peru zal een
verbetering betekenen ten opzichte van het huidige proces.

- Ten eerste raad ik aan een buddysysteem te implementeren. Dit kan de
integratie vlotter laten lopen en zal ervoor zorgen dat de werknemers
sneller raad en informatie krijgen.

- Vervolgens raad ik Siemens S.A.C Peru aan om een welkom kit aan te
bieden aan de nieuwe werknemers. Deze welkom kit zal alle belangrijke
informatie voor de werknemer bevatten. Door het gestructureerd
karakter weet men dat elke nieuwkomer deze informatie krijgt.

- Tot slot zou het een meerwaarde bieden om via follow-up gesprekken
het onboarding proces verder te zetten. Deze gesprekken tussen de
werknemer en manager gedurende de eerste drie maanden van de
tewerkstelling zorgen ervoor dat de werknemer zich beter ondersteund
en begeleid voelt gedurende de integratie periode.

Discussie 

De resultaten van het onderzoek moeten genuanceerd worden. De cultuur
en zeker ook de leiderschapsstijl in Peru zijn heel verschillend ten opzichte
van de manier van werken in België. Daardoor was het niet mogelijk om
het onderzoek te voeren op de manier die ik voor ogen had. De
leiderschapsstijl was zeer hiërarchisch en alle eindbeslissingen lagen enkel
bij de leidinggevende. Er was dus niet zo veel vrijheid om het onderzoek
te leiden in de richting van mijn voorkeur. De enige optie was om een
aantal voorstellen te formuleren waaruit de leidinggevende dan een keuze
maakte.

Het oorspronkelijke idee was om een kwalitatief onderzoek met diepte-
interviews uit te voeren bij de nieuwe werknemers. Dit voorstel werd
echter niet ondersteund door de leidinggevende die de voorkeur gaf aan
vragenlijsten met een eerder beperkt aantal vragen. Het gevolg hiervan is
uiteraard dat er minder en meer oppervlakkige aanbevelingen
geformuleerd worden. Een laatste aandachtspunt is de betrokkenheid van
de werknemers. De werknemers werden amper betrokken bij de
uitwerking van het project terwijl dit wel een invloed heeft op het
slaagpercentage.

Referentielijst:
Caers, R. (2011). Socialisatie. In Human Resources Management in essentie (2nd ed.). (pp99-124). 
Antwerpen: Intersentia Educatief
Klein, H., Polin, B. & Leigh Sutton, K. (2015). Specific Onboarding Practices for the Socialization of New 
Employees. International Journal of Selection and Assessment, 23(3), 263-283. doi: 10.1111/ijsa.12113 
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Onderzoeksartikel 

 

Goed onthaald en opgeleerd is sterk geïntegreerd. 

Een onderzoek naar factoren die de integratie van 

nieuwkomers beïnvloeden. 

Shari VERBINNEN 

 

Abstract:  

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal voor de werkgever. Het is daarom heel belangrijk dat elke 

werkgever ervoor zorgt dat medewerkers zich goed voelen, gemotiveerd zijn en in de organisatie 

blijven. Ook voor de nieuwe medewerkers in een bedrijf moet het direct van het begin goed gaan om 

deze gemotiveerd te houden. Om te zorgen dat nieuwkomers goed integreren in het bedrijf moet men 

rekening houden met een aantal factoren. Zo zou zowel de organisatie als het uitzendkantoor, 

wanneer men hiermee samenwerkt, een goed en gestructureerd onthaal moeten voorzien. Naast het 

onthaal moet er ook een opleidingstraject zijn dat duidelijk de doelstellingen en activiteiten omvat. 

Een peter of meter is een goed hulpmiddel om de nieuwkomer op te leiden maar ook om een eerste 

aanspreekpunt te zijn.  In dit onderzoek is er zowel gebruik gemaakt van de kwalitatieve als de 

kwantitatieve methode. Er is gewerkt met een doelgroep van negentien respondenten. 

Keywords: integratie, retentie, onthaal, introductie, peter- en meterschap, 

opleidingstraject, nieuwe werknemers

Inleiding 

Mijn onderzoek heeft plaatsgevonden in het bedrijf 

Danone te Rotselaar. Het onderwerp behelst het 

integratietraject binnen supply chain. Danone werkt 

eerst met uitzendkrachten alvorens ze een eerste 

tijdelijk danonecontract krijgen. Ze merken dat er 

regelmatig nieuwkomers afvallen en begonnen zich 

vragen daarrond te stellen. Dit was de reden om het 

hele integratietraject te analyseren en optimaliseren 

met als doel dat nieuwkomers zich optimaal 

integreren en gemotiveerd blijven. Welke factoren 

beïnvloeden dus het al dan niet blijven van deze 

nieuwe werknemers?  

Het is belangrijk voor elk bedrijf om een goed 

integratietraject uit te werken. Het onthaal, de 

integratie en de begeleiding van nieuwe 

werknemers is een noodzakelijke opdracht voor elke 

zorgzame werkgever. Het menselijk kapitaal is het 

meest kostbare kapitaal dat een organisatie 

toevertrouwd wordt om zijn doelstellingen te 

bereiken (Boon, Coekelberghs, Deprest, & Gabriëls , 

2007). Wanneer een organisatie aandacht heeft 

voor het integratieproces, wordt er aan de 

nieuwkomer de mogelijkheid geboden om te leren, 

te groeien en te ontwikkelen. De organisatie biedt 

dan ook het gevoel dat ze in de werknemers 

geloven en investeren. Zo investeert het bedrijf in 

een stabiele en aantrekkelijke werkomgeving (De 

Clerck & Gielen, 2009).  
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Yamamoto (2013) heeft een onderzoek gedaan naar 

het bevorderen van de retentie op basis van de 

theorie van strategisch HRM. Een conclusie uit dit 

onderzoek is dat een hoge mate van betrokkenheid 

van werknemers bij de organisatie en de job zelf zal 

leiden tot hogere prestatieniveaus (Yamamoto, 

2013). Om nieuwe medewerkers te behouden, is 

het dus belangrijk om de betrokkenheid te 

verhogen. Een middel om dit te doen is een goed 

onthaal en introductie (Moreels, 2005). 

Integratie is het proces waarin de nieuwe 

medewerker wordt opgeleid en ingewerkt in de 

functie en vertrouwd raakt met zijn ruime 

werkomgeving (Boon, Coekelberghs, Deprest, & 

Gabriëls , 2007).  

Onthaal is de warme verwelkoming van de 

nieuwkomer en de zuivere informatieverschaffing, 

de nadruk ligt hier op de mens (Ecker & Goddefroid, 

2001). Introductie omvat alle activiteiten die een 

organisatie onderneemt om de wederzijdse 

aanpassing van de nieuweling en de organisatie te 

bevorderen, de nadruk ligt op de taakvervulling 

(Moreels, 2005). 

Retentie is steeds meer een belangrijk begrip 

binnen organisaties. Het betekent het vasthouden 

van werknemers. Dit is een uitdagende taak voor 

elke HR verantwoordelijke (Planting, 2012).  

In het artikel wordt uitgelegd welke factoren ervoor 

zorgen dat de nieuwe medewerkers zich betrokken 

voelen met als gevolg dat ze zullen blijven. Eerst 

beschrijf ik kort de methodologie, vervolgens de 

resultaten en tot slot de discussie. 

Methodologie 

De keuze van mijn doelgroep was iedereen die 

betrokken is bij het onthaal en introductie van de 

nieuwe medewerker. In de eindnoot vind je een 

tabel terug van mijn respondenten1. De grootte van 

mijn doelgroep is negentien, dit maakte het 

gemakkelijk om kwalitatief onderzoek te doen 

omdat ik dan meer tijd had om de respondenten te 

interviewen. 

Hieronder bespreek ik kort per doelgroep welke 

methode ik gebruikt heb en waarom. 

De inhouse consulente van het uitzendkantoor 

levert voornamelijk nieuwe medewerkers in supply 

chain. Deze persoon heeft het eerste contact met 

de nieuwkomers en is dus een zeer belangrijke 

partij in het integratietraject. Ik heb haar bevraagd 

via de kwalitatieve methode door middel van een 

diepte-interview. Deze persoon heeft een goed zicht 

op het integratieproces en het was dus belangrijk 

om een uitgebreid interview met haar te doen, 

zodat ik te weten kwam wat haar rol is en wat zij 

juist doet in het integratietraject. Het is ook van 

belang om te polsen naar waar zij verbeteringen 

ziet en hoe ze deze wilt.  

Het is een logische keuze om de medewerker van 

HR te bevragen die zorgt voor de werving en 

selectie binnen supply chain. Ik heb haar ook 

bevraagd door middel van een interview.  

De distributiemanager is het hoofd van supply 

chain. Het is belangrijk om deze persoon gedurende 

het hele proces op de hoogte te houden. Hij heeft 

ook een eigen visie op het integratieproces en het is 

dus belangrijk om hem te bevragen. Hier heb ik ook 

de kwalitatieve methode gebruikt, een interview. 

De teamleaders zijn een belangrijk contactpunt voor 

de nieuwkomer, het is zijn directe leidinggevende. 

Teamleaders spelen dus een grote rol in het 

integratietraject. De teamleaders heb ik bevraagd 

aan de hand van de KISS-methode en een 

interview. Bij de KISS-methode wordt er gebruik 

gemaakt van een flipchart waar vier kwadranten op 

getekend staan. In elk kwadrant staat een woord: 

Keep, Improve, Start en Stop. De bedoeling was dat 

de teamleaders op post-its opschreven wat ze graag 

willen behouden, verbeterd zien, een nieuw idee 

starten of iets willen stopzetten aan het 

integratietraject en dit dan bij het juiste woord 
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plakten. Naast de KISS-methode heb ik nog een 

kort interview gedaan om bijkomde vragen te 

stellen. Ik heb gekozen voor deze methode omdat 

dit een creatieve en andere manier is om informatie 

te verkrijgen. De flipchart heb ik bijgehouden om 

achteraf de gegevens te gebruiken. 

De nieuwe werknemer krijgt op de eerste dag een 

peter of meter toegewezen. Deze begeleidt de 

nieuweling gedurende de functionele opleiding en is 

daarnaast ook een eerste aanspreekpunt. Het is dus 

van belang om de peters en meters bij het 

onderzoek te betrekken. Voor de peters en meters 

heb ik gebruik gemaakt van de kwantitatieve 

methode. Ik heb een online enquête gemaakt op 

dansurvey. Dansurvey is een tool van Danone om 

enquêtes te maken. Deze methode koos ik in 

samenspraak met de teamleaders en de HR 

medewerker, dit omdat de enquête minder tijd in 

beslag zou nemen dan een interview. Daarnaast is 

het een methode die tot overzichtelijke resultaten 

leidt. De enquête bestond grotendeels uit 

meerkeuzevragen omdat dit makkelijker te 

verwerken is. De teamleaders hebben het voorstel 

gedaan om samen met de peters/meters de 

enquête in te vullen. Dit om enerzijds sociaal 

wenselijke antwoorden te vermijden en anderzijds 

om zowel bijkomde uitleg te geven bij de vragen als 

hun de mogelijkheid geven om zelf nog bijkomende 

informatie te geven.  

Tot slot spreekt het voor zich om de 

uitzendkrachten zelf en de personen met een 

tijdelijk contract te bevragen. Zij hebben het 

integratieproces zelf meegemaakt. Bij Danone is het 

zo dat in supply chain de uitzendkrachten zes 

maanden via een uitzendcontract werken en dan 

een tijdelijk contract van zes maanden krijgen. Dit 

kunnen ze viermaal krijgen alvorens ze een vast 

contract ontvangen. Ik heb ze allemaal bevraagd via 

een interview. De eerste zes vragen hadden een 

schaling op tien waarbij een tien wil zeggen dat ze 

zeer tevreden waren over een bepaald aspect. Ik 

heb hiervoor gekozen omdat het zo makkelijker was 

om achteraf een analyse te maken. Zo kon ik kijken 

naar het gemiddelde cijfer dat per vraag gegeven 

werd. De reden om een interview te doen was het 

belang om elke nieuwkomer persoonlijk aan te 

spreken over hun ervaring met het integratieproces. 

Ik heb tijdens de interviews alles neergetypt in het 

programma Word. Als ik achteraf bijkomende 

vragen had kon ik deze personen altijd bellen, 

mailen of aanspreken. Om de resultaten te 

verwerken heb ik gebruik gemaakt van Excel. Dit 

omdat het een gemakkelijk programma is om 

grafieken, tabellen en overzichten in te maken. 

Gedurende mijn onderzoek heb ik ook regelmatig 

Powerpoint gebruikt. Dit is een handige tool om het 

project, de analyse en de resultaten voor te stellen 

aan andere personen. Voor de verwerking van de 

gegevens in de praktijk, heb ik gebruik gemaakt van 

Word om de onthaalbrochure, onthaalmap, 

integratieflow... te maken. Daarnaast heb ik ook 

Powerpoint gebruikt voor de onthaalpresentatie te 

maken. 

Resultaten 

Uit mijn onderzoek zijn er twee grote actiepunten 

naar boven gekomen. Het eerste en grootste 

actiepunt was dat er niet echt een onthaal vanuit 

Danone zelf gegeven werd aan de nieuwkomers in 

supply chain, met als gevolg dat de nieuwe 

medewerkers zich de eerste zes maanden een 

uitzendkracht voelen in plaats van een Danoner, en 

de kans dus groter was dat ze uitvielen. Het onthaal 

vanuit Danone was kort omschreven een 

rondleiding, toewijzing aan peter/meter  en 

kennismaking met de job. Dit beperkt onthaal 

verlaagt de betrokkenheid van de nieuwkomers. Ze 

kregen een uitgebreider onthaal van het 

uitzendkantoor.  

Het tweede actiepunt dat naar boven is gekomen, is 

een duidelijk en gestructureerd opleidingstraject. Uit 

mijn interviews is er naar boven gekomen dat er 

een nood is aan een duidelijk opleidingstraject dat 

voor iedereen hetzelfde moet zijn. Bij Danone werkt 
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de functionele opleiding goed maar zijn er enkele 

actiepunten zoals een voorstelling van de 

nieuwkomers aan de andere collega’s, een meer 

gestructureerde kennislijst voor de functionele 

opleiding en het blijven investeren in peters en 

meters. Bij dit opleidingstraject behoort ook de 

toewijzing aan een peter of meter, die de opleiding 

zal geven en een kennislijst voor de functionele 

opleiding. Een peter of meter is een belangrijk 

sleutelfiguur bij de integratie van de nieuwe 

werknemer. Peter- en meterschap kan zorgen voor 

een sterke integratie van de nieuwkomers en een 

overdracht van kennis en ervaring. Een goede 

begeleiding is essentieel voor een sterkere 

verbondenheid met de organisatie (Hoefkens, 

2014). 

Hieronder ga ik de twee grote actiepunten verder 

bespreken. 

Het onthaal 

Er zijn twee redenen waarom een organisatie een 

onthaal zou geven. Eerst en vooral is een onthaal 

voor nieuwe medewerkers bij wet verplicht voor 

zowel het bedrijf als de uitzendkantoren (ACV-

nationaal, 2014). Wanneer er in de sectorale CAO 

geen specifieke bepalingen vastgelegd zijn over het 

onthaal van nieuwe medewerkers, worden de 

wettelijke verplichtingen hierrond beschreven in 

twee wettelijke documenten. Enerzijds is er de CAO 

nr 22 van 26 juni 1975 en anderzijds het Koninklijk 

Besluit van 25 april 2007 (Opleidingsadviseur van de 

voedingsindustrie, sd).  

De tweede reden is dat een goed onthaalbeleid de 

kans verkleint dat nieuwkomers snel weer weg zijn, 

sneller integreren, zich beter in hun vel voelen, 

sneller hun nieuwe functie onder de knie hebben en 

bijgevolg productiever zijn (Opleidingsadviseur van 

de voedingsindustrie, sd). Limbourg (2010) 

bevestigt het belang van een goed onthaalbeleid. 

Een goede start van de nieuwe werknemer begint 

met een goed onthaal. Een goed doordacht onthaal 

leidt tot een win-win situatie, want een goed 

onthaal leidt tot een vlotter en efficiënter verloop 

van de inwerkperiode. Die inwerkperiode dient om 

de nieuwe medewerker een gevoel van zekerheid te 

geven, om de binding met de organisatie te 

bevorderen en om de gebruiken en kenmerken van 

de organisatie aan te leren (Limbourg , 2010). 

Ik heb ook de vraag gesteld aan mijn doelgroep 

waarom Danone een onthaal moet geven. De 

volgende antwoorden beschrijven het doel van een 

onthaal: 

“Onthaal is een vorm van respect hebben voor de 

persoon in kwestie.” (William) 

“Zodanig dat nieuwkomers zich direct welkom 

voelen, dat de veiligheid zeker ten goede komt en 

dat de nieuwkomers sneller de eigenschappen van 

het werk en de sfeer binnen de onderneming 

kennen.” (Claudia) 

Wie het onthaal geeft hangt enerzijds af van het al 

dan niet samenwerken met een uitzendkantoor en 

anderzijds wie het best voldoet aan de vereisten. 

Als een bedrijf samenwerkt met een uitzendkantoor, 

is het noodzakelijk dat het bedrijf een goed contact 

heeft met het uitzendkantoor. Dit omdat het zeer 

belangrijk is dat deze goed geïnformeerd zijn over 

de aspecten van de bedrijfscultuur, de organisatie 

van de afdeling, de functie-inhoud, de manier van 

leidinggeven, mogelijke pluspunten van de job maar 

ook over mogelijke tegenvallers, groeiperspectieven 

en eventuele belangrijke strategische keuzes van de 

organisatie. Deze informatie dient correct te zijn, 

indien dit niet het geval is zal de nieuwe werknemer 

achteraf zijn twijfels hebben (Moreels, 2005). 

De keuze om HR een onthaal te laten geven is 

omdat deze voldoet aan de vereisten om een goed 

onthaal te kunnen geven. Logos (2017) zegt dat 

afhankelijk van wie de persoon is die het onthaal 

geeft, dit een succesfactor kan zijn voor een vlot 

onthaal. Zo zou de onthaalverantwoordelijke een 

persoon moeten zijn die voldoende kennis heeft van 

de organisatie en organisatiecultuur. Deze zou ook 
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communicatief ingesteld moeten zijn en bereikbaar 

voor de nieuwe medewerkers. Tot slot zou het 

iemand moeten zijn die tijd kan vrijmaken voor de 

nieuwe medewerker en op zijn vragen kan 

antwoorden (Logos, 2017). 

Het actiepunt om Danone zelf een goed onthaal te 

laten geven, was naar boven gekomen toen ik aan 

de uitzendkrachten en personen met een tijdelijk 

contract vroeg wat ze van het onthaal van Danone 

vonden. Elke persoon begon iets anders te 

beschrijven. De meesten beschreven hun eerste 

dag, andere personen begonnen te vertellen over 

hun selectiegesprek en nog een andere persoon zei 

het volgende: 

“Het onthaal van Danone was een droog onthaal.” 

(Pablo) 

Hieruit kon ik afleiden dat er duidelijk wel nood was 

aan een uitgebreider onthaal vanuit Danone zelf. 

Ook enkele andere personen zoals de teamleaders, 

HR en de inhouse consulente hebben aangehaald 

dat Danone zelf beter een onthaal geeft op de 

eerste dag door HR. Tenslotte zorgt een goed 

onthaal ook voor een goede eerste indruk en de 

eerste indruk van de nieuwe medewerkers speelt 

een grote rol. Hoe deze behandeld zullen worden, 

ook voor de rekrutering, zal hun ervaring en hun 

verbondenheid met de organisatie sterk beïnvloeden 

(Ransburg, Sage-Hayward, & Schuman, 2016). 

Er zijn nu twee partijen die een onthaal moeten 

geven: het bedrijf en het uitzendkantoor. Er moet 

dus gekeken worden naar wie wat moet zeggen en 

geven. ACV-nationaal (2014) heeft een opsomming 

gemaakt van welke partij welke informatie moet 

meegeven.  

Het uitzendkantoor moet bij elke nieuwe opdracht 

informeren over de onderneming zelf, het soort 

werk, de voorzorgen die dienen genomen te worden 

om arbeidsongevallen te vermijden en de rechten 

en plichten over loon- en arbeidsvoorwaarden, 

sociale zekerheid, aanvullende sociale zekerheid, 

mogelijkheden qua opleiding en de sociale dienst 

(ACV-nationaal, 2014). 

Het bedrijf moet informatie geven over de werkplek 

en de risico’s die het werk inhouden, de instructies 

om het werk veilig uit te voeren, de maatregelen 

met betrekking tot veiligheid en hygiëne om 

arbeidsongevallen te vermijden en toegang tot 

welzijnsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld de refter 

(ACV-nationaal, 2014). 

63% van de respondenten hebben het volgende 

actiepunt aangekaart: het materiaal moet 

geüpdated worden en een aantrekkelijkere lay-out 

krijgen. Het huidige materiaal is de onthaalbrochure 

en presentatie van het uitzendkantoor. Verso vzw 

(sd) geeft aan dat een onthaalbrochure ervoor kan 

zorgen dat informatie op een beknopte en 

aantrekkelijke manier gegeven wordt. Het is dus wel 

belangrijk dat enerzijds de informatie juist is en 

anderzijds het aantrekkelijk gepresenteerd wordt. 

Het opleidingstraject 

Alvorens het opleidingstraject begint, is het 

belangrijk dat de nieuwkomers eerst contact hebben 

met de teamleader en teamleden. Het contact met 

de teamleader en teamleden is belangrijk om zich te 

kunnen vestigen en dus ook voor het afnemen van 

de onzekerheid (Kühlmann & Heinz, 2017). 

Werknemers willen ook graag voorgesteld worden 

aan andere collega’s, de volgende uitspraak 

bevestigt dit: 

“Het zou beter zijn om voorgesteld te worden aan 

andere collega’s, want dit gebeurt nu niet. Zo duurt 

het langer voordat je iedereen zijn naam kent.” 

(Lina) 

Na het onthaal en de voorstelling aan teamleader en 

teamleden, zal de nieuwe medewerker kennis 

moeten maken met de job. Hij zal een functionele 

opleiding moeten volgen om zijn werk te leren 

kennen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de 

arbeiders een duidelijk uitgewerkt opleidingstraject 
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willen. Bij dit opleidingstraject is het noodzakelijk 

dat iedere partij goed weet wat men moet doen. 

Werk (sd) geeft aan dat bij een vlot onthaal het 

belangrijk is dat er een duidelijke taakafbakening is 

voor alle betrokken partijen. Dit voorkomt 

onduidelijkheid in het verdere verloop van de 

tewerkstelling/opleiding. De organisatie moet ook 

de productiviteit bepalen die ze van de nieuwkomer 

verwachten, rekening houdend met het 

opleidingstraject. Dit moet in overleg gebeuren met 

de leidinggevende (Hoe onthaalt u uw nieuwe 

werknemer?, sd). De Clerck en Gielen (2009) 

bevestigen het belang van een gericht en 

gestructureerd programma voor een goede 

integratie. Het programma zou duidelijke 

doelstellingen en activiteiten moeten omvatten. Dit 

heeft als voordeel dat alle deelnemers hiervan 

kunnen gebruik maken. Elke nieuwkomer krijgt dan 

dezelfde kwalitatieve begeleiding (De Clerck & 

Gielen, 2009). Tijdens het opleidingstraject moet de 

nieuwe medewerker alle informatie krijgen waar hij 

niet zonder kan om zo snel mogelijk en adequaat te 

kunnen functioneren (Van Den Broeck & Wijchers, 

2002). Bij Danone was er een soort kennislijst ter 

beschikking gesteld voor de nieuwkomers. De 

peters en meters kunnen hierop volgen wat ze al 

aangeleerd hebben en wat niet. Uit de interviews 

bleek dat geen enkele nieuwkomer hiervan gebruik 

heeft gemaakt. Dit komt omdat deze lijst niet meer 

up-to-date was. Nochtans is er wel behoefte naar. 

“De peters en meters zouden iets in handen moeten 

hebben als heropfrissing van wat ze allemaal aan de 

nieuwkomer moeten meedelen of aanleren.” 

(Jullien) 

“Soms vergat mijn meter wel iets uit te leggen maar 

dan zei ze het achteraf nog wel eens als we het op 

dat moment nodig hadden.” (Lina) 

“Mijn meter was heel vriendelijk. Ze heeft me 

redelijk veel uitgelegd, maar ze is een paar dingen 

vergeten uit te leggen aan mij.” (Bart) 

Naast een gestructureerd programma kan het 

bedrijf kiezen uit twee soorten manieren om nieuwe 

medewerkers te laten integreren. Wanneer het 

bedrijf ervoor kiest om vaste momenten te kiezen 

wanneer nieuwkomers toekomen, spreekt men van 

collectieve socialisatie. Dit heeft als grootste 

voordeel dat de nieuwelingen steun aan elkaar 

hebben en van elkaar kunnen leren. Wanneer dit 

niet het geval is en er nieuwe medewerkers 

doorheen het hele jaar binnenkomen, spreekt men 

van een individuele socialisatie. De organisatie kan 

hierbij een mentor aanstellen die de aanpassing van 

het individu vergemakkelijkt door hem meer 

complexe rollen aan te leren. Dit kan een vorm van 

peter- en meterschap zijn (Moreels, 2005). Een 

peter of meter is iemand die nieuwe werknemers op 

de werkvloer begeleidt om hun integratie zo goed 

mogelijk te laten verlopen en tijdig te kunnen 

evalueren of bijsturen (Hoefkens, 2014).  

Bij Danone komen het hele jaar door nieuwe 

medewerkers binnen, we kunnen dus spreken van 

een individuele socialisatie. Om de nieuweling te 

begeleiden, maken ze gebruik van het peter- en 

meterschap. Uit mijn onderzoek blijkt dat elke 

nieuwkomer zeer tevreden is over het peter- en 

metersysteem. Het gemiddelde cijfer dat het peter- 

en metersysteem gekregen heeft, is 8,79. Van alle 

gemiddelde cijfers die de uitzendkrachten en 

personen met een tijdelijk contract hebben 

gegeven, is dit het hoogste gemiddelde cijfer. 

“Het peter- en metersysteem is een goed systeem. 

Hierdoor is er altijd iemand waar je je meer op u 

gemak bij voelt, zeker op uw eerste dag. Deze 

begeleidt u ook en geeft informatie. Tegenover als 

je dit niet zou hebben, zou je gewoon in de groep 

gesmeten worden.” (Lina) 

“Ik ben er content van, dit is een persoon waar je 

op kan terug vallen en waar je veel vragen kan aan 

stellen.” (Jan) 
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Het peter- en metersysteem brengt niet alleen 

voordelen met zich mee voor de nieuwkomers maar 

ook voor de peter/meter zelf en de organisatie.  

Het voordeel voor de nieuweling is dat hij geniet 

van een warm onthaal, hierdoor zal hij zich sneller 

thuis voelen. Vervolgens krijgt de nieuweling de 

nodige ondersteuning waardoor hij sneller 

vertrouwd raakt met de organisatiecultuur. De 

nieuwkomer kan bij iemand terecht voor alle vragen 

en kan rekenen op psychologische ondersteuning. 

Dit alles zorgt voor een snellere integratie van 

starters in de organisatie (De Clerck & Gielen, 

2009).  

Het voordeel voor de peter of meter is dat deze een 

uitdaging kan aangaan, een nieuwe wending in zijn 

job. Door anderen te helpen leert de peter of meter 

zichzelf beter kennen. De zelfontwikkeling zal 

toenemen. 57% van de peters/meters van Danone 

haalden aan dat jobvariatie één van de redenen is 

waarom ze graag peter/meter zijn. 

Het voordeel voor de organisatie is dat door het 

invoeren van peterschap er meer tevredenheid van 

het personeel ontstaat. De motivatie van het 

personeel neemt toe en de productie verbetert. 

Inzet van alle leeftijdscategorieën is aanwezig en 

het imago van het bedrijf krijgt een positieve 

wending (De Clerck & Gielen, 2009). 

 

Discussie 

Om nieuwe werknemers goed te kunnen laten 

integreren is het eerst en vooral belangrijk om een 

goed en warm onthaal te geven. Wanneer het 

bedrijf samenwerkt met een uitzendkantoor is het 

toch nog noodzakelijk om de organisatie zelf een 

sterk onthaal te laten geven. Voor dit onthaal kiest 

de onderneming het best voor een persoon die 

voldoet aan enkele vereisten, bijvoorbeeld HR. Het 

is ook van groot belang dat de organisatie goede 

contacten heeft met het uitzendkantoor zodat beide 

partijen op de hoogte zijn van zowel de werking 

binnen het bedrijf als wie er wat van informatie gaat 

geven aan de nieuwkomer. Voor het onthaal kan 

het bedrijf tools gebruiken zoals een 

onthaalbrochure, onthaalmap en een 

onthaalpresentatie. 

Naast een goed onthaal is het ook belangrijk dat er 

een duidelijk, gestructureerd opleidingstraject is. 

Een peter of meter is een goede ondersteuning voor 

de werknemer om zowel het functionele aan te 

leren als een persoon waar de nieuwe werknemer 

altijd bij terecht kan voor vragen. Er moet 

duidelijkheid zijn over wat de nieuwe werknemer 

allemaal moet kennen. Het is daarom aangeraden 

dat er een soort checklist is waar opstaat wat de 

nieuweling moet aanleren. Dit is ook een goed 

hulpmiddel voor de peter/meter zodat deze zeker 

niets vergeet uit te leggen. Naast het functionele is 

het ook belangrijk dat de teamleader de 

nieuwkomer voorstelt aan de andere collega’s. Dit 

versterkt het gevoel van collegialiteit. 

Voor zowel het onthaal en het opleidingstraject is 

het belangrijk dat de organisatie werkt met 

geüpdate en aantrekkelijke documenten. De 

documenten van Danone zijn versie gevoelig 

waardoor er elk jaar nieuwe documenten zijn die in 

de onthaalmap moeten zitten, bijvoorbeeld het 

veiligheidsbeleid. HR zou dus minstens eenmaal per 

jaar de documenten moeten herbekijken op zowel 

de aantrekkelijkheid als op het vernieuwen van 

bepaalde documenten. 

Een beperking van mijn onderzoek is dat ik slechts 

een beperkte grootte van doelgroep heb gehad. Met 

meer nieuwkomers en peters/meters had het 

onderzoek nog meer betrouwbaar geweest. 

 

Shari VERBINNEN 
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EINDNOTEN

 

                                                           
1
 Tabel respondenten 

Doelgroep 
Naam Functie Bijkomend 

Amber (v) HR Generalist / 

Claudia (v) Inhouse consultant / 

William (m) Distributiemanager / 

Gerard (m) Teamleader SC  Vroege ploeg 

Jullien (m) Teamleader SC  Late ploeg 

Bart (m) Orderpicker Uitzendkracht 

Lina (v) Orderpicker Tijdelijk contract 

Jim (m) Orderpicker Tijdelijk contract 

Jan (m) Orderpicker Tijdelijk contract 

Romy (v) Orderpicker Tijdelijk contract 

Tom (m) Orderpicker Uitzendkracht 

Pablo (m) Orderpicker Tijdelijk contract 

Noor (v) Orderpicker Meter 

Moran (v) Orderpicker Meter 

Nika (v) Orderpicker Meter 

Madelein (v) Orderpicker Meter 

Nellie (v) Orderpicker Meter 

Charles (m) Orderpicker Peter 

Lien (v) Orderpicker Meter 

 
 



PERSONEELSWERK 
SOCIAAL WERK 

Goed onthaald en opgeleerd is sterk geïntegreerd. 
Shari Verbinnen 

Inleiding 
 
Het menselijk kapitaal is het belangrijkste kapitaal voor elke zorgzame werkgever 
(Boon, Coekelberghs, Deprest, & Gabriëls, 2007). Het is daarom belangrijk dat een 
bedrijf investeert in zijn huidige en nieuwe medewerkers. Betrokken en 
gemotiveerde werknemers zorgen tenslotte voor een hoger prestatieniveau en 
minder verloop (Yamoto,2013).  
 
Mijn onderzoek heeft plaatsgevonden in Danone te Rotselaar, specifiek in Supply 
Chain. Danone werkt eerst met uitzendkrachten alvorens ze een eerste tijdelijk 
danonecontract geven. Ze merken dat er regelmatig nieuwkomers afvallen, dit was 
de reden om het hele integratietraject te analyseren en optimaliseren. Het doel is 
dat nieuwkomers zich optimaal integreren en gemotiveerd blijven. Welke factoren 
beïnvloeden dus het al dan niet blijven van deze nieuwe werknemers? 
 

 

 

Methodologie 
 
Doelgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methode 
 
De peters en meters heb ik bevraagd via de kwantitatieve methode, een enquête op 
Dansurvey. Voor de teamleaders heb ik de KISS-methode gebruikt, dit is een 
kwadrant dat polst naar ‘what to Keep, Improve, Start & Stop’ binnen het 
integratieproces.  
Met de overigen heb ik een kwalitatief onderzoek gedaan, door middel van een 
interview. 
Om de gegevens te verwerken, de oplossingen voor te stellen en het product te 
maken, had ik gebruik gemaakt van Excel, Word en Powerpoint.  
 

Resultaten 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figuur 1. Aantal respondenten die vinden dat Danone een uitgebreider onthaal moet geven. 

 
 In de volgende figuur zijn de nieuwkomers niet meegeteld omdat deze niet weten of de 

informatie nog juist is of niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figuur 2. Aantal personen die aangeven dat de documenten vernieuwd moet worden. 

 
 79% van de respondenten vindt dat het opleidingstraject gestructureerd moet zijn. Dit wil 

zeggen dat er een vaste duur moet zijn van de opleiding en een document waarop staat wat er 
aangeleerd moet worden en door wie. 
 

 Peters en meters kunnen de functionele opleiding geven. Naast enkel het functionele is een 
peter of meter ook een goede eerste aanspreekpunt voor de nieuwkomers.  

 

 

 

 

 

Discussie 
 
Om nieuwe medewerkers goed te kunnen laten integreren is het eerst en 
vooral belangrijk om een goed en warm onthaal te geven, ookal werkt men 
samen met een uitzendkantoor. Hierbij is het belangrijk dat de documenten 
een aantrekkelijke lay-out hebben en regelmatig geüpdate worden. Met 
documenten wordt bedoeld de onthaalmap, onthaalbrochure, 
onthaalpresentatie en kennislijst. Een goed onthaal verhoogt de betrokkenheid 
van nieuwelingen.  
 
Naast een warm onthaal is het ook van belang om een gestructureerd 
opleidingstraject te hebben met een kennislijst. Hierdoor zal elke nieuwkomer  
dezelfde opleiding krijgen en zal er niets vergeten uit te leggen worden.  
 
Het peter- en metersysteem is een goede methode om de functionele 
opleiding te geven maar ook als eerste contactpunt voor de nieuwe 
werknemer. 
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Functie Bijkomende info 

HR-Generalist Verantwoordelijk voor SC 

Inhouse consultant Van het prefererend uitzendkantoor 

Distributiemanager / 

2 Teamleaders SC Vroege en late ploeg 

2 Orderpickers Uitzendkrachten 

5 Orderpickers Tijdelijke contracten 

7 Orderpickers Peters/Meters 

Tevredenheid  van de nieuwkomers over het peter- en metersysteem 

/10 9 9 9 8 8,5 9 9 

67% 

33% 

Documenten vernieuwen? 

Ja

Nee

63% 

37% 

Uitgebreider onthaal vanuit Danone geven? 

Ja

Nee
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Onderzoeksartikel 

 

De toegevoegde waarde van E-HRM voor de optimalisa-

tie van het intranet en de onthaalbrochure  

Laura VEREECKEN  

 

Abstract: De impact van E-HRM in onze samenleving is niet te onderschatten. Het doel van dit onder-

zoek is om een optimalisatie van het intranet en de onthaalbrochure teweeg te kunnen brengen voor 

het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Hierbij is het belangrijk om bewust te zijn van de impact van digi-

talisering en E-HRM. Betekent digitalisering altijd een optimalisatie? Of heeft digitaliseren ook nadelen? 

Hiervoor zijn er twee soorten onderzoek uitgevoerd. Enerzijds is er een kwalitatief onderzoek gedaan 

om de efficiëntie en effectiviteit van het intranet van het ZOL in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat 

informatie snel en eenvoudig te raadplegen moet zijn. Een knop met levensgebeurtenissen binnen het 

departement personeelszaken zou voor de geïnterviewden ook een verbetering betekenen. Anderzijds 

is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om een verbetering van de onthaalbrochure tot stand te 

kunnen brengen. Hieruit blijkt dat 61,5% van de bevraagden een beknoptere versie met verwijzingen 

naar het intranet een meerwaarde zou vinden.  

Keywords:  E-HRM, intranet, onthaalbrochure, digitalisering  

 

Inleiding 

We leven in een samenleving waar informatie snel 

kan veranderen. Doordat mensen over enorme hoe-

veelheden informatie kunnen beschikken, worden er 

hogere eisen gesteld aan die informatie (Adams & 

Van den Berg, 2001; Van Egmond, 2012). De digitale 

revolutie zorgt voor een exponentiële groeicurve die 

zich niet stabiliseert. Wat organisaties betreft, vat 

Bakas (2014) het samen als volgt: “De succesvolle 

organisaties van de toekomst zijn erop gericht om 

snel te leren.” Wendbaarheid en veerkracht zijn hier-

bij van groot belang om snel te kunnen leren en te 

innoveren. Organisaties moeten daarom niet probe-

ren om de status quo te behouden (Bakas, 2014).  

Binnen het Ziekenhuis Oost- Limburg (ZOL) zorgt de  

digitale revolutie voor veel veranderingen. Het ZOL-

net en e-learnings zijn allemaal voorbeelden die tot 

stand zijn gekomen door het digitale tijdperk. Vol-

gens het ‘World Economic Forum’ (2016) is het uit-

breken van de vierde industriële revolutie niet ver 

weg. Deze digitale revolutie zal gekenmerkt worden 

door snelheid, verandering en (digitaal) verbinden 

waarin ‘alles’ anders wordt (World Economic Forum, 

2016).  

Slimme digitalisering zorgt ervoor dat digitalisering 

een efficiëntieverhoging en optimalisatie teweeg-

brengt binnen de organisatie (Vlaamse overheid, 

z.d.). Ook voor de optimalisatie van het ZOLnet en 

de onthaalbrochure zou slimme digitalisering een 

enorme verbetering kunnen betekenen.  

E-HRM sluit hier nauw bij aan. Volgens Adams en Van 

den Berg (2001) kan E-HRM het best omschreven 
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worden als “het doelbewuste gebruik van digitale 

toepassingen (internet, intranet, extranet) ten be-

hoeve van het personeelsmanagement”.  

Online informatie snel en altijd kunnen raadplegen, is 

een belangrijk kenmerk van E-HRM. Een tweede ken-

merk is dat E-HRM niet meer plaatsgebonden is en 

daarom de interactie tussen de medewerker en de 

organisatie vergemakkelijkt. Er kan namelijk een 

‘tweerichtingsverkeer’ plaatsvinden. Tot slot is de in-

formatie toegankelijk voor alle medewerkers en niet 

uitsluitend voor het management (Adams & Van den 

Berg, 2001; Vloeberghs, 2004). Vanwege het grote 

belang is mijn probleemstelling als volgt: “Hoe kan 

het ZOL de onthaalbrochure en het ZOLnet optimali-

seren voor alle medewerkers?”  

Het doel van dit onderzoek is om het huidige intranet 

van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het ZOLnet 

genaamd, en de onthaalbrochure toegankelijker en 

gebruiksvriendelijker te maken voor alle medewer-

kers.  

Elke organisatie heeft zijn eigen waarden en normen 

die vertaald zijn in de organisatiecultuur. Het is be-

langrijk om te weten dat het intranet aan ‘alles’ raakt 

van je organisatie. Iedere medewerker heeft nood 

aan basisinformatie op het intranet die voor iedereen 

hetzelfde is (Brouwer & Theelen, 2016; Lustig, 2017). 

Het ZOLnet heeft als doelstelling om alle medewer-

kers te informeren over ziekenhuisbrede thematie-

ken. Elke medewerker van het ZOL heeft toegang tot 

het ZOLnet. Hierdoor is het belangrijk om medewer-

kers te leren hoe ze moeten omgaan met de enorme 

hoeveelheid aan informatie die hier beschikbaar is 

(Adams & Van den Berg, 2001; Van Egmond, 2012). 

Dit elektronisch platform wordt gevoed door verschil-

lende departementen, maar lang niet alle medewer-

kers vinden hun weg op het ZOLnet. Daarom heb ik 

een bevraging gedaan over het ZOLnet, de voor- en 

nadelen en de ontbrekende zaken hierop. Voor dit 

onderzoek richten we ons voornamelijk op het depar-

tement personeelszaken en de rubriek ‘mijn dossier’.  

Elke medewerker heeft een eigen dossier op het ZOL-

net waaronder ‘mijn gegevens’, ‘mijn rooster’ en ‘mijn 

loopbaan’ terug te vinden zijn. Op ‘mijn rooster’ kun-

nen ze hun (maand)planning raadplegen en hun ver-

lofdagen beheren. ‘Mijn dossier’ kan beschouwd wor-

den als een onderdeel van het departement perso-

neelszaken. Dat de medewerker zelf het roer in eigen 

handen wil nemen als het gaat over zijn eigen loop-

baan, wordt grotendeels bepaald door de individuali-

sering maar ook omdat men beter opgeleid is (Kluyt-

mans, 2001).  

De onthaalbrochure heeft als doelstelling om een 

nieuwe medewerker te informeren over de werking 

van het ZOL en essentiële startersinfo mee te geven. 

Dit is een zeer uitgebreide bundel. De efficiëntie hier-

van heb ik onderzocht door een enquête af te nemen 

bij nieuwe medewerkers. Een belangrijke deelvraag 

voor de optimalisatie van de onthaalbrochure is het 

volgende: “Wat willen nieuwe medewerkers nog 

graag op papier en wat willen ze liever digitaal mee-

krijgen aan de start van hun loopbaan?” 

In de rest van het artikel bespreken we eerst de me-

thodologie van beide onderzoeken. Hier gaan we die-

per in op de onderzoeksopzet en de onderzoekspo-

pulatie. Vervolgens bespreken we de belangrijkste 

resultaten van het onderzoek. Tot slot bespreken we 

in de discussie, de voornaamste conclusies en wor-

den er aanbevelingen en bedenkingen geformuleerd.  

Methodologie 

Om deze probleemstelling te onderzoeken is er ener-

zijds een kwalitatief onderzoek gedaan om de effec-

tiviteit van het ZOLnet, meer bepaald voor het depar-

tement personeelszaken, te onderzoeken. Anderzijds 

is er een kwantitatief onderzoek gedaan over de ont-

haalbrochure en de algemene indruk van het ZOLnet 

bij nieuwe medewerkers, dit zijn medewerkers die 

minder dan zes maanden in dienst zijn. Dit deel van 

het onderzoek richt zich voornamelijk op de onthaal-

brochure.  
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De keuze om twee verschillende onderzoeken uit te 

voeren, is bewust gekozen omdat er bij beide onder-

zoeken een andere invalshoek is. Om de ervaring van 

het huidige ZOLnet in kaart te kunnen brengen, heb 

ik gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. 

Om een cijfermatig inzicht te bekomen over de ont-

haalbrochure en de eerste ervaringen van het ZOL-

net, heb ik geopteerd voor een kwantitatief onder-

zoek.  

Voor het kwalitatief onderzoek heb ik gekozen om 

veertien leidinggevenden van verschillende afdelin-

gen van het ZOL te bevragen aan de hand van een 

gestandaardiseerd interview. Ik heb een selecte 

steekproef gedaan omdat ik mijn respondenten doel-

gericht heb uitgekozen. Dit zorgt ervoor dat het on-

derzoek inhoudelijk representatief is  (Dilworth, 

2017). De deelnemers werden gekozen op basis van 

hun functie. Leidinggevenden zijn diegenen die hun 

medewerkers advies geven en met raad en daad bij-

staan. Wanneer medewerkers uit hun team vragen 

hebben over het ZOLnet zijn zij vaak het eerste aan-

spreekpunt. Vandaar mijn keuze om de leidinggeven-

den te bevragen om zo een representatief beeld te 

kunnen schetsen over de gebruiksvriendelijkheid van 

het huidige ZOLnet. Vooraleer de interviews plaats-

vonden, heb ik elke leidinggevende telefonisch ge-

contacteerd om het onderzoek kort toe te lichten en 

een afspraak vast te kunnen leggen. Het interview 

vond plaats op hun bureau. Vooraleer het interview 

begon, werd hen gevraagd om een geïnformeerde 

toestemming te lezen en te ondertekenen. Vervol-

gens werd er afgetoetst of het interview mocht op-

genomen worden. Er werd met een alias gewerkt zo-

dat hun anonimiteit altijd gewaarborgd zou blijven. 

Tijdens de interviews ben ik dieper ingegaan op hun 

ervaring met het huidige ZOLnet, meer bepaald over 

het departement personeelszaken. Dit werd steeds 

gedaan aan de hand van een gestandaardiseerde 

vragenlijst die voor elke geïnterviewde hetzelfde was. 

Na elk interview heb ik een kort verslag geschreven 

over mijn bevinding van het interview.  Per interview-

vraag heb ik de antwoorden van alle deelnemers 

letterlijk uitgeschreven. Vervolgens heb ik hieruit de 

belangrijkste resultaten gebundeld in een ander ver-

slag. Dit heb ik steeds gedaan op mijn eigen laptop 

zodat alle gegevens vertrouwelijk bewaard werden. 

Aan de hand van deze uitgetypte verslagen heb ik 

verbetervoorstellen geformuleerd voor het ZOLnet, 

meer bepaald voor het departement personeelszaken 

en ‘mijn dossier’.  

Voor het kwantitatief onderzoek heb ik gebruik ge-

maakt van SurveyMonkey om een cijfermatig inzicht 

te bekomen. Hiervoor heb ik nieuwe medewerkers, 

die minder dan zes maanden in dienst zijn, bevraagd 

over de onthaalbrochure en hun eerste ervaringen op 

het ZOLnet. Deze doelgroep kwam niet in aanmer-

king voor de tevredenheidsenquête die in dezelfde 

periode binnen het ziekenhuis werd uitgevoerd. Van-

daar dat deze populatie gekozen werd voor de bevra-

ging. De enquêtes zijn per mail verstuurd naar 188 

individuen. Hierin werd een korte toelichting gegeven 

over het doel van het onderzoek. Dat hun anonimiteit 

gewaarborgd bleef, stond hier ook in vermeld. Na 

drie weken werd er nog een reminder gestuurd om 

de responsgraad te verhogen. Negenendertig res-

pondenten hebben uiteindelijk deelgenomen aan de 

bevraging. De responsgraad bedroeg 21,6%. De en-

quêtes werden geanalyseerd door SurveyMonkey. De 

resultaten die gegeneerd werden, heb ik nog verder 

geanalyseerd door enkele vragen van de enquête sa-

men te nemen en te vergelijken met de antwoorden 

van het kwalitatief onderzoek. Bij de enquête was het 

belangrijk om een cijfermatig inzicht te bekomen 

over een beknoptere versie van de onthaalbrochure. 

Alsook hoe ze de huidige onthaalbrochure ervaren en 

waarvoor ze het meeste teruggrijpen naar de ont-

haalbrochure.  

Na de resultaten van beide onderzoeken geanaly-

seerd te hebben, werden er verbetervoorstellen ge-

formuleerd voor het ZOLnet en de onthaalbrochure. 

Hierdoor kan het gebruiksvriendelijker en efficiënter 

worden voor alle medewerkers. De verbetervoorstel-

len van beide onderzoeken heb ik gebundeld in een 
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powerpointpresentatie en ben ik kort gaan toelichten 

op het departementsoverleg. 

Resultaten   

Kwalitatief onderzoek  

Voor het kwalitatief onderzoek zijn er veertien lei-

dinggevenden van diverse afdelingen geïnterviewd. 

De bevraagden waren zowel mannen als vrouwen 

van verschillende leeftijdscategorieën.  

Tijdens de interviews werd de efficiëntie van het ZOL-

net bevraagd. De tegelstructuur waarin men via 

hoofdthema’s snel iets kan terugvinden, bleek voor 

twaalf van de veertien geïnterviewden een duidelijke 

meerwaarde te zijn. Voor de twee andere was dat 

geen nadeel maar ook geen opvallende meerwaarde 

voor het ZOLnet.  

Een ander opvallend resultaat uit de interviews is dat 

als men informatie niet meteen kan terugvinden op 

het ZOLnet, men onmiddellijk telefoneert naar de 

contactpersoon op de dienst personeels- en loonad-

ministratie. Hierdoor krijgen ze onmiddellijk ant-

woord op hun vraag waardoor het actief zoekgedrag 

niet wordt bevorderd.  

Niet elke medewerker heeft een pc of kan daarmee 

overweg, vandaar dat één ondervraagde de com-

plexiteit van het ZOLnet ook in vraag stelde. Het is 

belangrijk om stapsgewijs aan de slag te gaan met 

deze doelgroep, zodat de digitalisering geen te grote 

stap betekent. Afhankelijk van de medewerkers 

waaraan ze leidinggeven, hebben ze een andere kijk 

op de opbouw van het ZOLnet en de weg naar digi-

talisering.  

Uit onderzoek van Van Egmond (2012) blijkt dat de 

rol van de veranderaar erin bestaat om het voortouw 

te nemen bij een veranderingsproces. De toepassing 

van veranderen of de rol van de change agent be-

staat uit het verbeteren van de capaciteit van mensen 

om te veranderen en zich te blijven ontwikkelen 

(Kluytmans, 2001; Hovemann, 2015; Bouman, 

2018).  Zo blijven de medewerkers in staat om aan 

de veranderende eisen te voldoen en blijven ze ook 

bereid om hierin mee te gaan. Ook HR staat mede-

werkers bij om zich te kunnen aanpassen (Froyman, 

2004).  

De meerderheid van de leidinggevenden zouden het 

een meerwaarde vinden als de medewerkers de ei-

gen wensen met betrekking tot hun rooster digitaal 

kunnen doorsturen in plaats van dat op te schrijven 

in het wensenboek. Dit wordt weldra geïmplemen-

teerd voor alle medewerkers. Ook verlofaanvragen 

kunnen sinds kort digitaal gebeuren, wat voor de 

meerderheid van de leidinggevenden een grote stap 

voorwaarts is. Enkel over ‘mijn rooster’ komen er 

vaak vragen omdat er onduidelijkheid heerst over 

diegene die verantwoordelijk is voor de uitleg hiervan 

aan nieuwe medewerkers. 

Elke medewerker wordt via ‘mijn dossier’ en dan ‘mijn 

loopbaan’ gestimuleerd om vormingen te zoeken en 

te volgen die binnen hun interessegebied liggen. 

‘Mijn dossier’ wordt door elke leidinggevende als han-

dig ervaren. De medewerkers krijgen door E-HRM 

een actieve rol en kunnen hun eigen loopbaan en 

ontwikkeling vorm geven op basis van hun eigen 

voorkeuren en keuzes. Inzake de effectiviteit en evi-

dentie van personeelsinstrumenten biedt E-HRM ook 

voordelen (Adams & Van den Berg, 2001).  

Door E-HRM kan de administratieve werkbelasting af-

nemen waardoor er meer tijd is voor de strategische 

(HR) vraagstukken. Daardoor kunnen ze evolueren 

naar een ‘businesspartner’ die mee de richting kan 

bepalen van de organisatie (Adams & Van den Berg, 

2001; Bondarouk & Ruël, 2013; Vloeberghs, 2004). 

E-HRM en intranet zorgen ervoor dat informatie en 

kennis sneller beschikbaar is voor meer mensen. Bo-

vendien worden er door E-HRM veel mogelijkheden 

en verantwoordelijkheden gelegd bij de medewer-

kers zelf.  Het ‘empoweren’ van de medewerkers is 

hierbij een belangrijke taak (Kluytmans, 2001; Vloe-

berghs, 2004). Anderzijds kan dit ‘controleverlies’ 

voor de managers en leidinggevende met zich mee-

brengen, vermits elke medewerker inzicht heeft op 
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vormingen en opleidingen, interne vacatures, … 

(Kluytmans, 2001). 

Het voorstel om een knop ‘levensgebeurtenissen’ te 

ontwikkelen op het ZOLnet, werd bevraagd tijdens de 

interviews. Aan elke geïnterviewde werd de vraag ge-

steld of een knop met frequent voorkomende levens-

gebeurtenissen een meerwaarde zou betekenen voor 

het ZOLnet. Elke respondent vond dit zeker een 

meerwaarde en gaf suggesties over de gebeurtenis-

sen die hieronder geplaatst mogen worden. Dit werd 

verder uitgewerkt in een tegelstructuur omdat de 

meerderheid van de bevraagden de tegelstructuur als 

positief ervaart. De gebeurtenissen die onder deze 

knop vallen zijn de volgende: verhuis, samenwonen, 

huwelijk, scheiding, geboorte en overlijden van een 

familielid. Bij elke gebeurtenis staat duidelijk be-

schreven wat er allemaal in orde gebracht moet wor-

den. Deze knop zal binnenkort geïmplementeerd 

worden op het ZOLnet.  

Om een verdere optimalisatie van het ZOLnet teweeg 

te kunnen brengen, is het belangrijk dat informatie 

snel en eenvoudig te raadplegen is voor alle mede-

werkers. Daarover waren alle geïnterviewden het 

eens. Een juiste balans zoeken tussen HRM als ‘men-

senwerk’ en E-HRM ‘achter het beeldscherm’ is hierbij 

van cruciaal belang (Kluytmans, 2001). 

Kwantitatief onderzoek  

Voor het kwantitatief onderzoek hebben 39 respon-

denten deelgenomen aan de enquête. De responden-

ten waren mannen en vrouwen met diverse functies. 

De leeftijdscategorie van de 39 deelnemers lag tus-

sen 21 en 57 jaar oud. Hiervan waren er zeven man-

nen en 32 vrouwen. 

In de enquête gaven 24 van de 39 respondenten aan 

dat ze een beknoptere versie van de onthaalbrochure 

een meerwaarde zouden vinden. Met deze informatie 

zijn we aan de slag gegaan om een folder te ontwik-

kelen waarop de belangrijkste informatie terug te vin-

den is. Hierin staan verwijzingen naar het ZOLnet 

waardoor ze steeds de meest recente informatie 

kunnen raadplegen. Dit is al een kleine stap in de weg 

naar duurzaam ondernemen.  

Volgens Leemans (2017) is duurzaam ondernemen, 

de uitdaging voor alle organisaties en voor onze hele 

samenleving. Ook voor het ZOL vormt duurzaam on-

dernemen een belangrijke uitdaging. De dag van 

vandaag zijn organisaties zich veel bewuster van het 

feit dat ‘duurzaam ondernemen’ een strategische bu-

sinesskeuze is die toelaat om een meerwaarde te cre-

eren op zowel economisch, ecologisch als sociaal 

vlak, waarbij duurzaamheid als een complex en stra-

tegisch gegeven kan worden gezien (Leemans, 

2017).   

Bij de vraag “Waarvoor grijpt u het meeste terug naar 

de onthaalbrochure?” kwam er een duidelijke top drie 

naar boven. Voor de verloning en de extralegale 

voordelen grijpen ze het snelst terug naar de onthaal-

brochure. Een tweede onderwerp dat ze belangrijk 

vinden is ‘wegwijs binnen het ZOL’. Het derde onder-

werp waarvoor ze naar de onthaalbrochure grijpen is 

het onderdeel over de badge, arbeidsgeneeskunde 

en het medisch toezicht. Bepaalde categorieën van 

medewerkers, o.a. het verplegend personeel, moe-

ten voor de opstart naar de arbeidsgeneesheer gaan.   

Op de vraag of ze voldoende uitleg hebben gekregen 

over de werking van ‘mijn rooster’, antwoordde twin-

tig respondenten ‘ja’ en negentien ‘nee’. Een nipte 

meerderheid van de bevraagden vindt dus dat ze vol-

doende uitleg hebben gekregen over ‘mijn rooster’.  

Zoals figuur 1 weergeeft, gebruiken nieuwe mede-

werkers het ZOLnet het vaakst voor ‘mijn rooster’ en 

voor ‘wie is wie’. ‘Wie is wie’ is het interne telefoon-

boek met een foto en de locatie van de collega. Ook 

vorming staat in de top drie. Dit is logisch omdat 

nieuwe medewerkers verschillende e-learnings moe-

ten doorlopen vooraleer ze mogen starten. Dit is een 

onderdeel van ‘mijn loopbaan’.  
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Figuur 1. Top drie waarvoor het ZOLnet het meeste 

wordt geraadpleegd.  

Uit het onderzoek van Brouwer en Theelen (2016) is 

ook gebleken dat medewerkers het vaakst op intra-

net gaan om collega’s te vinden en om samen te wer-

ken. Iedere medewerker heeft nood aan basisinfor-

matie op het intranet die voor iedereen hetzelfde is. 

De samenwerkingstools die het intranet aanbiedt om 

collega’s te kunnen bereiken, zijn daarvoor een grote 

meerwaarde. Deze categorieën kunnen dienen als 

basis van je intranet waarmee je de medewerkers 

iets geeft waar ze direct mee aan de slag kunnen. 

Het is van belang dat deze zo gebruiksvriendelijk mo-

gelijk zijn (Brouwer & Theelen, 2016). 

 

Discussie 

Om het huidige ZOLnet te optimaliseren, gaat er een 

knop met ‘levensgebeurtenissen’ geïmplementeerd 

worden. Hierdoor staat alle informatie duidelijk ge-

bundeld wat de efficiëntie en de gebruiksvriendelijk-

heid van het departement personeelszaken doet toe-

nemen. Deze knop is volledig uitgewerkt en zal bin-

nenkort geïntegreerd worden in het huidige ZOLnet.  

Voor de optimalisatie van de onthaalbrochure hebben 

we een folder ontwikkeld in de vorm van een fiets-

routenetwerk. Hierop staan verschillende knooppun-

ten die belangrijke informatie bevatten over de wer-

king van het ZOL. Elk knooppunt is een weerspiege-

ling van de tegelstructuur van het departement per-

soneelszaken en ‘mijn dossier’. Alsook staan hier 

verwijzingen op naar het ZOLnet waardoor men 

steeds gebruik kan maken van de meest recente ver-

sie. Bij de start ontvangen ze een brief met login en 

paswoord waarmee ze kunnen inloggen op ZOLnet 

van thuis uit. Hierin staat een verwijzing naar de ont-

haalbrochure. Deze kunnen ze enkel digitaal raadple-

gen en krijgen ze niet meer op papier mee. Dit is ze-

ker een stap voorwaarts in het duurzaam onderne-

men. Het ‘empoweren’ van de medewerkers is hierbij 

een belangrijke taak (Kluytmans, 2001; Vloeberghs, 

2004). Nieuwe medewerkers worden van in het begin 

gestimuleerd om aan de slag te gaan met het ZOL-

net. 

Om transparantie te verkrijgen over het onthaal van 

nieuwe medewerkers gaat er een online checklist ko-

men waaruit duidelijk blijkt wie verantwoordelijk is 

voor de verschillende aspecten van het onthaal. In-

dien er uitleg wordt gegeven over ‘mijn rooster’ dan 

wordt dat afgevinkt op de online checklist. Hierdoor 

weet elke betrokkene van het onthaaltraject welke 

uitleg er al gegeven is aan de nieuwe medewerker en 

welke informatie er nog gegeven moet worden. Deze 

checklist is toegankelijk voor de nieuwe medewerker 

en alle andere betrokkenen van het onthaaltraject.  

Voor het kwantitatief onderzoek was het moeilijk om 

een overzicht te behouden van het aantal responden-

ten omdat ik zelf geen toegang had tot de enquête 

en de resultaten. Hiervoor moest ik steeds mailen 

naar de beheerder om inzicht te verkrijgen in de re-

sultaten en de responsgraad. Deze communicatie 

verliep niet goed. Dit was een zeer grote beperking 

voor het onderzoek. Door de lage responsgraad is de 

representativiteit van het onderzoek in vraag te stel-

len.  

Tot slot zou ik nog graag enkele aanbevelingen willen 

formuleren. De optimalisatie van de onthaalbrochure 

kadert binnen het onthaal van nieuwe medewerkers. 

De omschakeling naar een digitale versie van de ont-

haalbrochure en een folder met verwijzingen naar het 

intranet is een veranderingsproces wat ook een 

nieuwe denkwijze met zich meebrengt. Vandaar dat 
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het belangrijk is om het ‘nieuwe’ onthaal na verloop 

van tijd te evalueren. Hierdoor kunnen er verbeterin-

gen geformuleerd worden en kan het onthaal voor 

nieuwe medewerkers steeds aangepast worden naar-

gelang de behoeften van de bevraagden.  

Voor de implementatie van de knop ‘Levensgebeur-

tenissen’ is de communicatie naar de gebruikers van 

cruciaal belang. Alle medewerkers moeten hiervan op 

de hoogte gebracht worden via het gepaste kanaal. 

Eerst wordt het toegelicht op de stuurgroep perso-

neelsbeleid. Die bestaat uit een afvaardiging van het 

departement personeelszaken en de managers van 

het ZOL. Daarna worden de medewerkers in kennis 

gesteld door de E-flash en de ZOLzine. Wekelijks 

wordt er een E-flash verstuurd waarin alle nieuwe 

items toegelicht worden. Ter ondersteuning worden 

de nieuwe items ook nog opgenomen in de Zolzine. 

Dit is een driemaandelijks tijdschrift dat verdeeld 

wordt onder alle medewerkers. Zo kunnen we er ze-

ker van zijn dat elke medewerker op de hoogte is van 

de nieuwe knoppen op het departement personeels-

zaken. Een bijkomende aanbeveling is om alle mede-

werkers te informeren via de nieuwsberichten op de 

eerste pagina van het ZOLnet.  

Om het ZOLnet nog te kunnen verbeteren en een ef-

ficiënt en werknemersgericht ZOLnet te creëren, is 

het noodzakelijk om verder onderzoek te doen. Het 

is belangrijk om te weten wat de medewerkers zou-

den willen op het intranet en wat ze van het huidige 

intranet vinden (Brouwer & Theelen, 2016; Lustig, 

2017). Het is hierbij essentieel dat het proces voort-

durend wordt bijgestuurd naargelang de noden en 

wensen van de gebruikers (Vloeberghs, 2004). Zo 

kan zowel het ZOLnet als het onthaal stap voor stap 

verbeterd worden.   
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PERSONEELSWERK
SOCIAAL WERK

De toegevoegde waarde van E-HRM voor het ZOL
Laura Vereecken  

Inleiding
De impact van E-HRM in onze samenleving is niet te onderschatten.   
Door digitalisering en E-HRM kan men overal en altijd informatie 
raadplegen. Wendbaarheid en veerkracht zijn van groot belang om 
snel te kunnen leren en te innoveren (Bakas, 2014). Het is belangrijk 
om ons bewust te zijn van de impact van digitalisering en E-HRM. 
Betekent dit altijd een optimalisatie of brengen digitalisering en E-
HRM ook nadelen met zich mee?  

Onderzoek
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om het huidige intranet van het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het ZOLnet genaamd, en de 
onthaalbrochure toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken 
voor alle medewerkers.  

Onderzoeksvraag 
Hoe kan het ZOL de onthaalbrochure en het ZOLnet optimaliseren 
voor alle medewerkers? 

Methodologie

Resultaten

Kwalitatief onderzoek
• Over het ZOLnet (departement personeelszaken) 
• Interviews 
• Onderzoekspopulatie: 14 leidinggevende

Kwantitatief onderzoek 
• Over de onthaalbrochure en de algemene (eerste) indruk van       

het ZOLnet
• Enquête 
• Nieuwe medewerkers die < 6 maanden in dienst zijn 

Kwalitatief onderzoek

• Tegelstructuur is een meerwaarde
• Informatie snel en makkelijk kunnen raadplegen 
• ‘Mijn rooster’ 

• Wensen digitaal doorsturen 
• duidelijkheid over de toelichting hiervan

• Knop ‘Levensgebeurtenissen’ 

Kwantitatief onderzoek

Conclusies 

Referenties  

• Een beknoptere versie van de onthaalbrochure  met 
verwijzingen naar het ZOLnet. 

• Door digitalisering en E-HRM een stap voorwaarts in het 
duurzaam ondernemen. Door E-HRM worden er veel 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij de medewerkers 
zelf gelegd. Het empoweren van de medewerkers is hierbij een 
belangrijke taak (Kluytmans, 2001; Vloeberghs, 2004). 

• Een nieuw onthaal met een online checklist (‘het 
onthaaltraject’) en een folder in de vorm van een 
fietsroutenetwerk.

• Toegankelijk voor alle betrokkenen van het onthaal

• Evaluatie van de knop ‘levensgebeurtenissen’ en het nieuwe 
onthaal zodat het kan bijgestuurd worden naargelang de noden 
en de wensen van de gebruikers. 

• Juiste balans zoeken tussen HRM als ‘mensenwerk’ en E-HRM 
‘achter het beeldscherm’ is hierbij van cruciaal belang 
(Kluytmans, 2001). 

Bakas, A. (2014). Vergeet de status quo. Lucide, 3(3), 33. 
doi:10.1007/s40408-014-0051-6 

Kluytmans, F. (Ed.). (2001). Leerboek Personeelsmanagement (4e 
druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Vloeberghs, D. (2004). Human resource management: 
fundamenten en perspectieven. Op weg naar de intelligente 
organisatie. Tielt: LannooCampus.

Zou een beknoptere versie van de onthaal-
brochure met verwijzingen naar het ZOLnet een 
meerwaarde zijn?

Waarvoor grijpt u terug naar de onthaalbrochure? Waarvoor gebruikt u het ZOLnet het meest? 

Heeft u voldoende uitleg gekregen over de werking       
van mijn rooster? 
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Teamcrafting dankzij de leidinggevende 

De rol van de leidinggevende bij teamcrafting en de meerwaarde 

van teamcrafting voor het team  

Flor VINCKX 

 

Abstract: Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te bieden op de tweeledige onderzoeks-

vraag: In welke mate speelt de leidinggevende een rol in het proces van teamcrafting en wat levert 

teamcrafting op voor het team? Op basis van de onderzoeksvraag werden twee hypotheses gesteld die 

getoetst werden aan een combinatie van een verdiepende literatuurstudie en de kwalitatieve bevraging 

van ervaringsexperten. Dit heeft tot een positieve bevestiging van beide hypotheses geleid. De leiding-

gevende kan wel degelijk een belangrijke rol spelen in het proces van teamcrafting en dit proces brengt 

op zijn beurt verscheidene voordelen met zich mee voor het team, de individuele leden van het team 

en de leidinggevende zelf.  

Keywords: Teamcraften, leidinggevende 

 

Inleiding 

Werken in een team kan veel frustraties met zich 

meebrengen, maar het kan tegelijk ook veel moge-

lijkheden bieden om samen met je teamgenoten aan 

het werk te sleutelen en zo samen stappen te zetten 

richting mooi werk1. 

Dit onderzoek heeft als doel om een basis van inzich-

ten uit de literatuur en werkveldervaring te verzame-

len en als fundament te fungeren voor het ontwerpen 

van een tool rond teamcrafting die gericht is op de 

leidinggevende van een team. In de huidige praktijk 

bestaan er reeds verscheidene tools rond job- en 

teamcrafting, maar deze zijn steeds gericht op het 

individu. Dit is niet verwonderlijk gezien job crafting 

in de literatuur gedefinieerd wordt als een bottom-up 

proces waarbij de werknemers, uit eigen initiatief, fy-

sieke en cognitieve veranderingen aanbrengen in hun 

taakgrenzen of relationele grenzen op het werk 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001). Daarbij wordt speci-

fiek gesteld dat werknemers die jobcraften dat pro-

actieve gedrag vaak stellen zonder input van hun lei-

dinggevenden bij hun beslissingen (Lyons, 2008). 

Daarenboven wordt nog gesteld dat vele jobcrafting- 

activiteiten door werknemers uitgeoefend worden 

zonder dat het management daar weet van heeft 

(Lyons, 2008; Wrzesniewski & Dutton, 2001).   

Andere invalshoeken uit de literatuur suggereren 

echter het tegendeel. Zo geeft Nielsen (2013) bij-

voorbeeld aan dat leidinggevenden “drivers of 

change” (p.1038) zijn. De bereidheid van leidingge-

venden om te veranderen beïnvloedt de bereidheid 

van werknemers om te veranderen. Die laatste beïn-

vloedt op zijn beurt de resultaten van interventies op 

het werk. Leidinggevenden zijn op deze manier een 

rolmodel voor het gedrag van hun werknemers 

(Nielsen, 2013). Van Vuuren en Dorenbosch (2018) 
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trekken deze gedachte door naar jobcrafting en stel-

len dat de leidinggevende wel een rol speelt bij dit 

proces: “Leidinggevenden kunnen experimenten ma-

ken of breken. Daarom is het logisch . . . na te den-

ken over de rol van de leidinggevenden” (p.167). 

Wrzesniewski en Dutton (2001) stellen ook dat lei-

dinggevenden waarschijnlijk een rol kunnen spelen 

bij jobcrafting. Zij zouden jobcrafting kunnen facilite-

ren of belemmeren bij hun werknemers. 

Op basis van deze inzichten worden in dit onderzoek 

twee hypotheses gesteld.  

Hypothese 1: De leidinggevende speelt een signifi-

cante rol in het proces van teamcrafting. 

 

Hypothese 2: Teamcrafting kent positieve gevolgen 

voor een team. 

Samen kunnen deze hypotheses een antwoord bie-

den op de tweeledige onderzoeksvraag van dit arti-

kel: 

In welke mate speelt de leidinggevende een rol in het 

proces van teamcrafting en wat levert teamcrafting 

op voor het team?  

Deze hypotheses zijn opgesteld vanuit de veronder-

stelling dat indien zij beide geverifieerd kunnen wor-

den, die informatie kan dienen als basis voor een 

werkinstrument rond teamcrafting, gericht op lei-

dinggevenden.  

In het kader van dit onderzoek wordt voor teamcraf-

ting de definitie van Tims, Bakker, Derks, en Van 

Rhenen (2013) gehanteerd. Zij definiëren teamcraf-

ting als de mate waarin teamleden inspanningen 

bundelen om structurele en sociale energiebronnen2 

en uitdagende jobeisen te verhogen en om belem-

merende jobeisen te verminderen. Daarbij wordt ge-

steld dat het proces, van op welke wijze er aan welke 

aspecten van het werk gesleuteld zal worden, een 

teamproces is (Tims et al., 2013). Energiebronnen 

zijn de fysieke, psychologische, sociale of organisato-

rische aspecten van een baan die ofwel functioneel 

zijn bij het beantwoorden aan taakeisen, taakeisen 

verminderen of persoonlijke ontwikkeling stimuleren 

(Bakker & Demerouti, 2007). Taakeisen zijn de fy-

sieke, psychologische sociale of organisatorische as-

pecten van een job waarvoor een fysieke en/of psy-

chologische inspanning nodig is (Bakker & 

Demerouti, 2007). 

Lont3 (z.d.) onderscheidt vier technieken van team-

crafting: taak craften, relationeel craften, cognitief 

craften en contextueel craften. Bij taak craften gaan 

werknemers actief sleutelen aan het aantal taken, de 

aard van hun taken of de soort taken die zij moeten 

uitvoeren. Relationeel craften bestaat erin de relaties 

met anderen aan te passen. Cognitief craften heeft 

betrekking op de perceptie van de rol van het team 

en de betekenis van teamwerk. Contextueel craften, 

ten slotte, staat voor het aanbrengen van verande-

ringen in de omstandigheden van het werk of de fy-

sieke werkplek (Lont, z.d.). 

Teamcrafting is een onderwerp dat pas recentelijk 

naar voor is beginnen komen in de literatuur. Dit 

heeft tot gevolg dat er beduidend meer onderzoek is 

gedaan naar de gevolgen van jobcrafting, dan die 

van teamcrafting. Teamcrafting heeft betrekking op 

de wijze waarop een team zich gedraagt en op elkaar 

inwerkt (Tims, et al., 2013). Het verwijst naar de ma-

nier waarop een team samenwerkt en zich gedraagt 

als een onderling afhankelijke en doelgerichte com-

binatie van individuen. Dit zorgt ervoor dat het ge-

heel teamcrafting niet gelijk is aan louter de som van 

individuele jobcrafting door alle leden van een team. 

Toch kan verwacht worden dat de twee concepten 

gelijkaardige uitkomsten zullen kennen over verschil-

lende niveaus (Tims et al., 2013). Vanuit dat inzicht 

kan dus ook in de literatuur rond jobcrafting gezocht 

worden naar antwoorden op de gestelde hypotheses.   

 

Methodologie 

Om de gestelde hypotheses te toetsen, werd een uit-

gebreide, verdiepende literatuurstudie gevoerd. Dit 

zorgde enerzijds voor een uitgebreid overzicht van de 
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huidige literatuur rond het thema en schiep ander-

zijds de mogelijkheid om linken te leggen tussen ge-

voerde onderzoeken en zo tot nieuwe inzichten te ko-

men.  

Daarnaast werd deze verdiepende literatuurstudie 

aangevuld met een kwalitatief onderzoek naar bevin-

dingen van professionals uit het werkveld die veel er-

varing hebben met job- en teamcrafting en het be-

geleiden van deze processen binnen organisaties. 

Voor dit kwalitatief onderzoek werden vier professio-

nals uit het werkveld geïnterviewd. De bevindingen 

van de experten werden daarna anoniem verzameld 

en naast de bevindingen uit de literatuur gelegd om 

zo de validiteit van de hypotheses te toetsen aan zo-

wel de literatuur als de bevindingen van ervaringsex-

perten.   

De keuze voor deze kwalitatieve bevraging van ex-

perten steunt op het feit dat zij ervaring hebben in 

het begeleiden van teamcraftingprocessen aan de 

hand van werkinstrumenten. Zij kunnen inzichten 

verschaffen waardoor de theorie aan de praktijk ge-

toetst kan worden. 

   

Resultaten 

Hypothese 1: De leidinggevende speelt een signifi-

cante rol in het proces van teamcrafting. 

Werknemers die aan jobcrafting doen, bewegen hier-

voor binnen een bepaalde vrijheid die zij ervaren op 

het werk (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Deze be-

wegingsruimte wordt bepaald door twee factoren: 

taakafhankelijkheid en toezicht van de leidingge-

vende. Deze graad van vrijheid die werknemers er-

varen, is bepalend voor de mate waarin zij jobcraf-

ten. Dit impliceert dat de leidinggevende een rol 

speelt bij het jobcraften door werknemers (Van 

Vuuren & Dorenbosch, 2018; Wrzesniewski & Dutton, 

2001). Volgens een recent onderzoek van Breukers 

(2017) speelt de leidinggevende een relevante rol in 

het jobcraftingproces van werknemers. Breukers 

(2017) stelt dat de vrijheidsgraden die een werkne-

mer ervaart een belangrijke rol spelen bij het jobcraf-

tinggedrag dat deze werknemers stellen. Leidingge-

venden spelen op hun beurt een belangrijke rol in de 

vrijheidsgraden die een werknemer gewaarwordt. 

Hieruit volgt dat een leidinggevende jobcraftingge-

drag bij werknemers uit zijn team kan faciliteren of 

hinderen. Breukers (2017) onderscheidt zo op een 

glijdende schaal vier niveaus van vrijheidsgraden: 

Leidinggevenden kunnen jobcrafting bij de werkne-

mers uitnodigen, toelaten, ontmoedigen of blokkeren 

(Breukers, 2017).  

 

Van Vuuren en Dorenbosch (2018) geven in hun 

tweede boek rond jobcrafting4 ook aan dat zij in hun 

ervaring met jobcrafting gemerkt hebben dat de lei-

dinggevende een rol speelt in dit proces: 

 

Gaandeweg bleek dat jobcrafting veel effectiever 

werkte wanneer de leidinggevende betrokken 

was bij de werkexperimenten. We hebben jaren-

lang op heel verschillende plekken workshops ge-

geven over mooier werk. . . . Het werkt om samen 

te reflecteren en door te spreken hoe werk 

mooier en beter kan worden. Daarnaast bleken in 

die workshops de leidinggevenden soms even 

hard mee te doen en ook kansen te zien voor het 

mooier maken van hun eigen baan. (Van Vuuren 

& Dorenbosch, 2018, pp. 167-168) 

 

De vraag of de leidinggevende een rol kan spelen 

voor zijn team op valk van job- of teamcrafting raakt 

niet aan het jobcraftinggedrag van de leidinggevende 

zelf. Van Vuuren & Dorenbosch (2018) stellen dat in-

dien de leidinggevende zelf aan jobcrafting doet, dit 

stimulerend werkt voor de werknemers uit het team 

om zelf ook aan hun baan te sleutelen.  

 

De bevindingen van alle ondervraagde ervaringsex-

perten onderbouwen ook de hypothese dat de lei-

dinggevende een significante rol speelt bij het proces 

van teamcraften. De bevindingen van respondent 2 
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waren bijvoorbeeld dat ondersteuning van de leiding-

gevenden of het management cruciaal is voor het sla-

gen van teamcrafting: 

 

Wanneer de leidinggevende niet vindt dat er ge-

schoven kan worden . . . gaat de oefening niet 

werken. De leidinggevende of de manager moet 

mee in het proces stappen en ook zijn eigen func-

tie en taken in vraag durven stellen. (Respondent 

2, 2018) 

 

Leidinggevenden die de voordelen van teamcrafting 

niet kennen, kunnen instinctief dit gedrag van werk-

nemers gaan begrenzen, daarom is het belangrijk lei-

dinggevenden te informeren over de potentiële posi-

tieve implicaties van teamcrafting (McClelland, 

Leach, Clegg, & McGowan, 2014). Deze nood aan be-

tere informatie over job- en teamcrafting kwam ook 

naar voor bij de ervaringsexperten. Eén van de res-

pondenten stelde dat misvattingen over teamcrafting 

de voornaamste reden is waardoor teamcraftingpro-

jecten niet van de grond geraken. Een andere res-

pondent merkte dat er foute vooroordelen rond 

teamcrafting bestaan:  

 

Er zijn van die vooroordelen die bedrijven heb-

ben: “Je kunt toch alle mensen geen leuk werk 

geven?” of “Wat als alle mensen kiezen om de-

zelfde taken niet te doen? Dan blijf ik daar mee 

zitten op het einde!”. De praktijk toont dan dat dit 

niet waar is. (Respondent 1, 2018) 

 

De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het 

geven van feedback aan de werknemers. Feedback 

van de leidinggevende over gedragingen op het werk 

kunnen jobcrafting bij werknemers stimuleren (Tims 

& Bakker, 2010). In teams met lage autonomie en 

lage taakafhankelijkheid kan de leidinggevende job- 

en teamcrafting stimuleren door meer beslissingsbe-

voegdheid te delegeren (Kroon, Kooij, & Van Veldho-

ven, 2013). Deze vaststelling sluit aan bij de bevin-

ding van een van de ervaringsexperten: “Teamcraf-

ting kan ook een oefening voor de leidinggevende 

zijn om controle los te laten.” (Respondent 1, 2018).  

Hypothese 2: Teamcrafting kent positieve gevolgen 

voor een team  

Teamcrafting en individueel jobcraften sluiten elkaar 

niet uit, werknemers kunnen van beide processen 

deel uitmaken (Leana, Appelbaum, & Shevchuk, 

2009). Meer nog, teamcrafting oefent een positieve 

invloed uit op individuele jobcrafting (Tims et al., 

2013).  

Tims et al. (2013) vonden een significant verband 

tussen werkprestaties via betrokkenheid en jobcraf-

ting op individueel niveau en op teamniveau. Zoals 

weergegeven in figuur 1 is het actief verhogen van 

energiebronnen en uitdagende taakeisen een valide 

strategie om betrokkenheid en prestaties te verho-

gen op het individuele en teamniveau (Tims et al., 

2013).    

Het schema uit figuur 1 sluit ook aan bij de bevinding 

van Chen, Yen & Tsai (2014) dat zowel individueel 

jobcraften als teamcrafting gerelateerd zijn aan 

werkbetrokkenheid. Person-job fit, of de relatie tus-

sen de kenmerken van een werknemer en de ken-

merken van een job, speelt een mediërende rol in 

deze relatie (Chen et al., 2014). 

Een onderzoek van Mäkikangas, Aunola, Seppala, & 

Hakanen (2016) voegt een extra inzicht toe aan het 

schema in figuur 1. Teamcrafting stimuleert een 

Figuur 1: Model van jobcrafting op individueel en teamniveau. 
Overgenomen uit Job crafting at the team and individual level 
(p.433) door Tims et al., 2013. 
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teamklimaat waarbinnen het mogelijk is om team-

prestaties te bevorderen door het vergroten van de 

individuele betrokkenheid. Volgens deze bevindingen 

zou in figuur 1 een pijl van individuele betrokkenheid 

(midden onderaan) naar teamprestatie (rechts bo-

venaan) getrokken kunnen worden.  

Dit verband tussen teamcrafting en prestaties wordt 

ook onderschreven door Leana et al. (2009). De  

invloed van teamcrafting op prestaties werd in hun 

onderzoek sterker waargenomen bij leden uit het 

team met minder ervaring. Naast de positieve invloed 

van teamcrafting op prestaties werd er ook een posi-

tief verband tussen teamcrafting en werktevreden-

heid bevonden (Leana et al., 2009).  

Het positieve verband tussen teamcrafting en team-

prestaties wordt ook onrechtstreeks bevestigd door 

McClelland et al. (2014). Zoals weergegeven in figuur 

2, onderzochten McClelland et al. (2014) de invloed 

van teamcrafting op werkprestaties via drie tussen-

liggende factoren: team control, interdepence en 

team efficacy. Team control slaat op de controle die 

een team heeft over de uitvoering van haar taken. 

Interdependence staat voor de mate waarin teamle-

den op elkaar zijn aangewezen om hun taken te vol-

tooien. Team efficacy, ten slotte, representeert het 

vertrouwen dat de teamleden hebben in hun capaci-

teiten als team (McClelland et al., 2014). Elke pijl in 

figuur 2 representeert de richting van de hypothese 

die gesteld werd en alle zeven hypotheses werden 

positief bevestigd. Dat wil zeggen dat teamcrafting 

onrechtstreeks een positieve invloed uitoefent op de 

betrokkenheid bij de leden van een team, wat op zijn 

beurt een positieve invloed uitoefent op de prestaties 

binnen het team. De verhoogde betrokkenheid die 

teamcrafting met zich meebrengt leidt niet enkel tot 

betere prestaties (McClelland et al., 2014; Tims et al., 

2013). Werknemers met een hogere betrokkenheid 

hebben een grotere kans om positieve emoties zoals 

geluk en enthousiasme te ervaren (Demerouti & 

Cropanzano, 2010). 

 

Figuur 2: Samenvattend model van de invloed van team-
crafting op prestatie. Overgenomen uit Collaborative 
crafting in call centre teams. (p.468) door McClelland et 
al., 2014. 

De ervaringsexperten’ die in het kader van dit onder-

zoek geïnterviewd werden, zien vele kansen in team-

crafting. Drie van de geïnterviewde experten linken 

teamcrafting aan het beter benutten en  

inzetten van talenten van werknemers. Dit kan op 

zijn beurt gelinkt worden aan energiebronnen (Luk 

Dewulf, 2012). 

Teamcrafting kan volgens alle ondervraagde exper-

ten een bijdrage leveren op verscheidene andere HR-

domeinen:  

Ik merkte dat datgene waar ik met teams en or-

ganisaties de afgelopen twintig jaar mee gewerkt 

heb, dat kwam precies allemaal bij elkaar. Als je 

dat (job- en teamcrafting) goed begeleidde, was 

het zo dat alles rond samenwerken, leidinggeven, 

communicatie, conflicthantering, rekening hou-

den met klanten, rekening houden met stakehol-

ders, onderhandelen met elkaar, functioneren en 

evalueren samenkwam. (Respondent 4, 2018) 

Alle ervaringsexperten zagen specifiek hoe teamcraf-

ting als een instrument binnen werving en selectie 

kon dienen. “Teamcrafting kan een rol spelen binnen 

werving en selectie om de juiste profielen aan te trek-

ken die taken, die anderen zien als energievreters, 

misschien wel graag doen.” (Respondent 1, 2018). 

Twee van de vier respondenten expliciteren dat ze 

ook een rol voor teamcrafting weggelegd zien in het 

vormings- en opleidingsdomein van HR. “Dankzij de 

teammatrix die opgesteld kan worden door teamcraf-

ting, kan je aan de slag met je competentiebeleid en 
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je opleidingsnoden blootleggen.” (Respondent 3, 

2018).  

 

Discussie 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verwer-

ven in de positieve uitkomsten van teamcrafting en 

de potentiële rol die de leidinggevende hierin kan 

spelen.  De resultaten tonen dat de leidinggevende 

wel degelijk een sleutelfiguur kan zijn bij teamcraf-

ting (Breukers, 2017; McClelland et al., 2014). Een 

geslaagd proces van teamcrafting zal op zijn beurt 

ook positieve uitkomsten voor het team met zich 

meedragen. Over het algemeen zal dit leiden tot be-

tere prestaties van het team (McClelland et al., 2014; 

Tims et al., 2013) en de individuele leden van het 

team (Tims et al., 2013).  

De rol van de leidinggevende bij teamcrafting  

Een terugkerende bevinding bij de geïnterviewde er-

varingsexperten is dat het draagvlak bij de leidingge-

vende en het management een kritische rol spelen 

voor de slaagkansen van teamcrafting. In de litera-

tuur zijn er verscheidene onderzoeken en theorieën 

die de leidinggevende een rol in het proces van team-

crafting toeschrijven. De leidinggevende bevindt zich 

in een positie waarin hij of zij job- en/of teamcrafting 

kan faciliteren, dan wel verhinderen (Breukers, 2017; 

Tims & Bakker, 2010). 

Leidinggevenden kunnen werknemers empoweren 

en coachen om proactief op zoek te gaan naar waar-

den als zelfontplooiing en persoonlijke groei, niet al-

leen op het werk, maar ook buiten het werk (Petrou, 

Bakker, & Van Den Heuvel, 2017).  

Resultaten van teamcrafting voor een team 

In de literatuur is meermaals aangetoond dat team-

crafting via verschillende tussenliggende factoren uit-

eindelijk de prestaties van een team kan verbeteren 

(McClelland et al., 2014; Tims et al., 2013).  

 

Wanneer werknemers individueel gaan jobcraften 

door hinderende taakeisen te verminderen, kunnen 

zij hierdoor onrechtstreeks de taaklasten van col-

lega’s verhogen en zo het risico op een burn-out bij 

de collega’s vergroten (Tims, Bakker, & Derks, 2015). 

Indien werknemers willen sleutelen aan hun job, is 

het wenselijk dat zij hierover eerst afspraken maken 

met het team. Teamcrafting heeft daarom meer kans 

op succesvolle uitkomsten voor het team dan indivi-

dueel jobcraften. Als individuen hun ervaringen kun-

nen delen en gezamenlijk kunnen sleutelen aan hun 

energiebronnen en taaklasten, zouden conflicten zich 

minder snel kunnen ontwikkelen (Tims et al., 2015).  

Werknemers die hun werk zien als een bron van per-

soonlijke ontwikkeling, kunnen zij dankzij jobcrafting 

hun betrokkenheid vergroten op het werk. Een ho-

gere betrokkenheid op het werk leidt op zijn beurt tot 

betere prestaties (McClelland et al., 2014; Tims et al., 

2013). 

 

De geïnterviewde ervaringsexperten zien veel kansen 

in teamcrafting om andere HR-processen te onder-

steunen. Werving en selectie komt hier duidelijk naar 

voor als een onderdeel van HR waarin teamcrafting 

een meerwaarde kan betekenen. 

Beperkingen van het onderzoek  

Een eerste beperking voor dit onderzoek is dat de 

bevindingen van de ervaringsexperten nog niet on-

derzocht zijn in de literatuur en dus niet even be-

trouwbaar als de wetenschappelijke inzichten be-

schouwd kunnen worden. Daarnaast was de pool van 

ervaringsexperten redelijk klein, waardoor deze be-

vindingen minder representatief bevonden kunnen 

worden. Job- en teamcrafting is bovendien nog een 

relatief jong concept in het Vlaamse HR- landschap. 

Er bleken dan ook significante verschillen op vlak van 

expertise tussen de verschillende geïnterviewde er-

varingsexperten te bestaan.   
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Implicaties voor de praktijk en toekomstig onderzoek 

Jobcrafting zou zowel op teamniveau als op individu-

eel niveau gepromoot moeten worden om teampres-

taties te verbeteren (Mäkikangas et al., 2016). De ef-

fecten van sleutelen aan het werk, werden immers 

sterker bevonden wanneer teamleden gezamenlijk 

deelnamen aan dit proces (Leana et al., 2009). Daar-

naast staat dat individuele jobcrafting en teamcraf-

ting elkaar niet uitsluiten, maar elkaar net op een po-

sitieve manier kunnen beïnvloeden (Chen et al., 

2014; Leana et al., 2009; Tims et al., 2013).  

De bevindingen in dit artikel kunnen een aanzet ge-

ven voor het ontwerpen van een werkinstrument 

rond teamcrafting gericht op leidinggevenden. Daar-

naast suggereren de bevindingen in dit onderzoek 

dat het interessant kan zijn toekomstig onderzoek te 

voeren rond hoe de leidinggevende deze rol die hij of 

zij speelt binnen teamcrafting best kan invullen en 

om de slaagkansen van het proces zo groot mogelijk 

te maken en de uitkomsten te bekrachtingen. Op 

welke vlakken het jobcraften door een leidingge-

vende verschilt van jobcrafting door de werknemers 

uit een team.   

 

 

Flor VINCKX 

Student Persneelswerk 

UCLL Sociale School
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FIGUREN 

Figuur 1: Model van jobcrafting op individueel en teamniveau. Overgenomen uit Job crafting at the team and 
individual level (p.433) door Tims et al., 2013. 

 

 

 

 

Figuur 2: Samenvattend model van de invloed van teamcrafting op prestatie. Overgenomen uit Collaborative 
crafting in call centre teams.(p.468) door McClelland et al., 2014. 
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EINDNOTEN 

1  “Mooi werk is de balans tussen te weinig verwachten van je werk of te veel verwachten van je baan. . .  Mooi werk is het 

doel, job crafting het middel.” (Van Vuuren & Dorenbosch, 2011, p. 14). 
2 Energiebronnen is de vertaling van het begrip job resources uit het job demands-resources model (Schaufeli & Taris, 2013). 
3 Lont is een project van het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat zich focust op loopbaanontwikkeling. Op hun website Lont.org 

publiceerden zij in het kader van loopbaanontwikkeling tools en informatie rond job- en teamcrafting (Lont, z.d.). 
4 Van Vuuren, M., & Dorenbosch L. (2018). Mooier werk: Sllim sleutelen aan een baan op maat. Amsterdam: Boom 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


