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Dag lezer,     

     

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

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

         

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.  De 2de editie is alvast een feit.    

     

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

product, dat voortvloeide uit het artikel, én een presentatie. Een jury van HR-professionals 

heeft het hele bachelorproject (artikel, poster, product, presentatie) van elke student 

beoordeeld.     

     

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.     

     

    

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

gewenst.     

     

     

Het HR-team (Sociaal Werk – Personeelswerk)     

     

Marnik Bodson marnik.bodson@ucll.be  

Miek Dilworth  miek.dilworth@ucll.be  

Vincent Mertens vincent.mertens@ucll.be  
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Onderzoeksartikel 

 

E-recruitment binnen e-commerce. 
Uitdagingen voor PostNL! 
Margot BAETEN 

 

Abstract: E-recruitment, een term die nog niet iedereen bekend in de oren klinkt. Rekruteren 
daarentegen wel. Het is een activiteit die elk bedrijf vervult. Dit artikel handelt over de verschillende 
mogelijkheden van e-recruitment specifiek voor PostNL België. De manier waarop PostNL België 
momenteel inzet op e-recruitment kan geoptimaliseerd worden. Via enquêtes afgenomen bij 
concurrenten van PostNL België en jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar, zijn er interessante 
aspecten naar boven gekomen. Zo is en blijft LinkedIn het belangrijkste kanaal op het vlak van online 
rekruteren. Ook is het belangrijk dat bedrijfswebsites praktisch en aantrekkelijk zijn. Dit dan 
voornamelijk bij hun vacaturesectie, omdat dit het meest gekozen medium is om naar een job te zoeken. 
Voor bedrijven die zoals PostNL België nog niet ver staan op het vlak van e-recruitment, is dit een 
interessant artikel. 

Keywords:  e-recruitment, e-HRM, e-commerce, social media, rekrutering, werving en 
selectie, online, internet  

 

Inleiding 

Organisaties zijn voortdurend bezig om de beste 

medewerkers aan te trekken en dit op de huidige, 
krappe arbeidsmarkt. Liefst voor hun concurrenten 

dit doen (Carpentier, Stockman & van Hove, 2018). 

Mensen gebruiken meer en meer het internet voor 

het vinden van een job (PWnet, 2014). Door de 

technologische ontwikkelingen zoeken HR-

professionals voortdurend naar nieuwe manieren om 

deze talenten aan te trekken. E-recruitment is hier 

een onmisbaar gegeven in. Het wordt gedefinieerd 

als het gebruik maken van het internet voor het 

identificeren en het aantrekken van potentiële 
sollicitanten (Breaugh & Starke, 2000). Dhamija 

(2012) zegt dat dit het vinden van kandidaten en 

nieuwe bedrijfskansen sneller, goedkoper en 

efficiënter maakt. 

PostNL behoort tot de e-commerce sector, wat niet 

de meest populaire sector is. We merken dat het 

moeilijk is om mensen aan te trekken en talenten te 

behouden. E-recruitment biedt het voordeel dat 
organisaties zich beter kunnen profileren als een 

goede werkgever, een meer up-to-date imago 

kunnen bieden en dat er meer en transparantere 

informatie kan aangeboden worden aan de 

sollicitant.  (Van Hoye & Lievens, 2016). 

Het onderzoek spitst zich dan ook toe op de vraag: 

“Op welke manieren kan e-recruitment toegepast 

worden binnen logistiek en transport, nu en in de 

toekomst?”.  

Aangezien de meerderheid van de werkzoekenden 

actief zijn op sociale media, zijn deze platformen 

veelbelovende tools voor de rekrutering (Carpentier, 
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Stockman & van Hove, 2018). Het gaat niet over een 

korte hype, maar over een blijvend fenomeen (Roth, 

Bobko, Van Iddekingen & Thatcher, z.d.). Sociale 

media laat het toe om gemakkelijk een groot publiek 

te bereiken, zowel de actieve als de passieve 

werkzoekenden. Kandidaten krijgen een moderner 

beeld van het bedrijf, en het bedrijf kan op zijn beurt 
ook het profiel van de sollicitant raadplegen (TL HUB, 

2015). De eigen website en niche job boards mogen 

natuurlijk ook niet vergeten worden. Voor bedrijven 

is het handig om gebruik te maken van een niche job 

board omdat ze zo onlosmakelijk sollicitanten 

aantrekken die geïnteresseerd zijn in hun activiteiten 

(TL HUB, 2015).  

Gedurende de opzet van het onderzoek was het 

belangrijk om eerst de stand van zaken in kaart te 

brengen. Welke inspanningen worden er al verricht 

op vlak van e-recruitment en waar is er nog 

verbetering mogelijk? De doelstelling van dit 

onderzoek is dan ook om de inspanningen van 

PostNL België inzake e-recruitment te optimaliseren.  

Het artikel start met de methodologie van het 

onderzoek. Hierin wordt toegelicht hoe het 
onderzoek tot stand is gekomen en wie eraan deel 

heeft genomen. Hierna worden de frappantste 

resultaten geduid met als doel hier aanbevelingen 

aan te koppelen die nuttig zijn voor PostNL België.  

Methodologie 

Onderzoek  

Om een gepast antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvraag “Op welke manieren kan e-

recruitment toegepast worden binnen logistiek en 

transport, nu en in de toekomst?” werd er met een 

onderzoek gepeild naar enerzijds de meningen van 

jongeren en anderzijds naar de inspanningen van 

concurrenten/partners van PostNL België omtrent e-

recruitment.  

Na overleg met mijn stagebegeleidster zijn we tot de 

conclusie gekomen om enkel gebruik te maken van 

een kwantitatief onderzoek. Mijn initiële opzet was 

om zowel een kwantitatief als een kwalitatief 

onderzoek te voeren en dit respectievelijk voor 

jongeren en concurrenten. Deze opzet werd door de 

HR adviseur tegengehouden omdat zij met de 

bedenking zat dat bedrijven in de e-commerce sector 

een enorm druk schema hebben en dus 

waarschijnlijk geen tijd konden vrijmaken voor een 
interview. De keuze om twee enquêtes op te stellen 

was dus snel gemaakt. Ik vond het soms jammer dat 

ik op bepaalde interessante aspecten niet kon 

doorvragen, wat ook het grootste nadeel is van een 

enquête.  

Doelgroep 

De doelgroep voor mijn enquête gericht op de 
concurrenten van PostNL België, heb ik samen met 

marketing bepaald. Marketing heeft al verschillende 

onderzoeken gevoerd naar de populariteit en de 

plaats van PostNL België ten op zichte van haar 

concurrenten. Dit geeft een mooi overzicht van de 

belangrijkste spelers binnen de e-commerce sector. 

Om de contactgegevens van mijn doelgroep te 

bekomen, heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van 

hun websites en de bedrijfspagina’s op LinkedIn. Dit 
heeft mij enorm geholpen omdat een persoonlijk e-

mailadres toch net dat tikkeltje meer kans biedt op 

respons dan een algemeen e-mailadres.  

Voor mijn tweede enquête, die onder jongeren werd 

verdeeld, is er beslist om te werken met de doelgroep 

van achttien tot en met vijfentwintig jaar. Hierdoor 

krijgen we zowel meningen van studenten, als van 

mensen die juist aan het werk zijn. We hebben 

specifiek voor deze doelgroep geopteerd omdat de 

HR adviseur merkt dat het niet altijd makkelijk is om 

young talents aan te trekken. In de eindnoot kan je 

een tabel terugvinden van de respondenten1. 

Kwantitatief 

Voor de beide enquêtes heb ik de keuze gemaakt om 

met Google Formulieren te werken. Dit is een 

handige tool omdat het de resultaten duidelijk in 

tabellen, grafieken en procenten weergeeft. Na een 
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eerste draft werden ze in samenspraak met de HR 

adviseur aangepast. Eens we de finale versies 

hadden, werden de enquêtes gedistribueerd.  

De enquête gericht naar jongeren tussen de achttien 

en vijfentwintig jaar heb ik gedeeld op Facebook en 

LinkedIn. Ik heb ook aanspraak gemaakt op de 

Young Talents afdeling van Randstad met de vraag 

of zij de enquête konden delen onder de 

vooropgestelde doelgroep in hun bestand. Omwille 

van de GDPR-wetgeving konden zij helaas niet 

meewerken. De enquête was volledig anoniem. 

Aan de andere kant hebben vier van de zes 

gecontacteerde bedrijven de enquête ingevuld. Drie 

na de eerste uitnodigingsmail en één na de 
herinneringsmail. Twee bedrijven hebben dus niet 

deelgenomen. Organisatie E kon omwille van hun 

interne bedrijfspolicy sommige informatie niet 

vrijgeven en organisatie F heeft nooit gereageerd. 

We zouden liever meer respondenten gehad hebben, 

maar er zijn maar een paar grote e-commerce spelers 

op de markt. Er is dus geen oneindige pool om uit te 

kiezen. Wat wel positief is, is dat er interessante 

dingen naar boven zijn gekomen waar PostNL België 

zeker iets mee kan doen.  

Het eerste deel van beide enquêtes bestaat uit enkele 

personalia vragen, waarna er in het tweede deel 
meerkeuze- en selectievragen elkaar afwisselen met 

ja/nee vragen. In het laatste deel komen er een paar 

open vragen aan bod waarbij er gepolst wordt naar 

de eigen mening. Sommige antwoorden op deze 

open vragen worden mee opgenomen in de 

resultaten.  

De enquête voor bedrijven bevat in totaal 29 vragen 

en de enquête voor jongeren 19 vragen.  

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek worden opgedeeld 

per enquête om zo een duidelijk overzicht te 

bewaren. Als we de antwoorden per enquête 

algemeen naast elkaar leggen kan er opgemerkt 

worden dat ze een grote overeenkomst tonen.  

Enquête concurrenten  

Zoals hierboven al vermeld is er een responsgraad 

van afgerond 67%.  

Op de vraag: “Via welke online kanalen worden de 
vacatures van uw bedrijf verspreid?” gaf iedereen dit 

aan via de eigen website, VDAB en sociale media te 

doen. Carpentier, Stockman en van Hove (2018) 

stelden vast dat er ook de mogelijkheid is om een 

vacature in bepaalde community’s te plaatsen, 

waardoor er een bepaalde niche wordt 

aangesproken. Door dergelijke sociale netwerksites 

kan men gericht mensen met een bepaalde ervaring 

of opleiding benaderen. Een voorbeeld hiervan is TL 

HUB. Eén van de 4 bedrijven zet ook in op dit kanaal. 
Het is een niche job board dat specifiek toegewijd is 

aan vacatures binnen de sector logistiek en transport.  

De bedrijven die hun vacatures op sociale media 
delen doen dit enkel via LinkedIn en Facebook. Ze 

zetten allemaal in op LinkedIn en drie bedrijven 

geven aan hun vacatures ook via Facebook te delen. 

Bij de vraag of ze gebruik maken van een betalend 

pakket voor LinkedIn, zegt 100% dit te doen. Ik kan 

dus besluiten dat LinkedIn als een belangrijk kanaal 

wordt beschouwd voor het delen van vacatures. Eén 

bedrijf geeft ook aan hier de meeste instroom uit te 

halen. De andere concurrenten halen het meeste 
instroom uit hun sollicitatieformulier, VDAB en 

interimkantoren, waarbij Randstad de meest gekozen 

partner is.  

Als ik deze uitkomsten vergelijk met PostNL België 
zijn er wel wat overeenkomsten. TL HUB, VDAB en 

de eigen website zijn kanalen waar PostNL België ook 

op inzet. Het enige verschil is dat ze op dit moment 

geen enkele inspanning doen op het vlak van sociale 

media. Ze zijn dus niet actief op LinkedIn en 

Facebook, als het gaat over het delen van vacatures.  

In het onderzoek van Walters (z.d.) staat dat drie 

procent van de bedrijven actief zijn op Instagram. 

Instagram is een medium dat niet gehanteerd wordt 

bij het zoeken naar talenten (Walters, z.d.). Dit komt 
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ook overeen met de resultaten uit dit onderzoek. De 

bevraagde bedrijven geven aan hier niet actief op te 

zijn, of toch niet voor rekruteringsdoeleinden.  

Om een ander facet van e-recruitment aan te halen 

hebben we gekozen om ook te polsen naar de mate 

waarin bedrijven inzetten op referral recruitment. 

75% geeft aan hierop in te zetten. Dit houdt in het 

aanzetten van werknemers om vacatures te delen op 

de eigen sociale media’s (Carpentier, Stockman & van 

Hove, 2018). Indien werknemers iemand succesvol 
aanbrengen krijgen zij een bonus. Deze bonus is 

verschillend per bedrijf. Bij de vraag hoeveel deze 

bonus juist bedraagt, hebben twee bedrijven 

gereageerd. Zij zouden 250 euro en 750 euro geven.  

Als afsluitende vraag konden ze één kanaal opgeven 

waarvan zij vinden dat bedrijven binnen transport en 

logistiek moeten op inzetten. Drie van de vier gaven 

LinkedIn aan en één bedrijf gaf TL HUB aan. LinkedIn 

biedt werkgevers een schat aan informatie over de 

kwalificaties van werkzoekenden en het kan 

werkgevers helpen hun eigen netwerken te 

gebruiken om potentiële kandidaten te vinden 

(Heathfield, 2018).  

Enquête jongeren 

In totaal hebben 47 personen gereageerd op de 

enquête gericht naar jongeren, waarvan 61,7% 

student en 38,3% werkend zijn. Het is door zowel 

vrouwen als mannen ingevuld die zich bevinden in de 

leeftijdscategorie van achttien tot vijfentwintig jaar.   

Voor dit onderzoek is het belangrijk om te weten op 

welke online kanalen jongeren actief zijn. In de War 

for Talent is het nodig om in te zetten op deze 

doelgroep en zo jonge talenten in de organisatie 
binnen te halen. Er is een kleiner aanbod van jonge 

werknemers om de generatie babyboomers, die op 

pensioen gaan, te vervangen (Van Hoye & Lievens, 

2016). Hierdoor wordt de toekomstige arbeidsmarkt 

krapper en krapper. Door deze tekorten gaan 

bedrijven met elkaar concurreren om de beste 

werknemers aan te trekken. Het internet vergroot 

deze concurrentie, omdat potentiële kandidaten 

onmiddellijk duizenden jobs online kunnen vinden 

(Van Hoye & Lievens, 2016).  

Op de vraag: “Welke sociale media gebruik je het 

meest?” kwam er een duidelijke top drie naar boven. 

Zoals te zien op de tabel hieronder staat Facebook op 

de eerste plaats met 80,9% en wordt gevolgd door 

Instagram met 78,8%. Op de derde plaats staat 

Whatsapp met 29,8%. LinkedIn staat pas op de 

vijfde plaats met 19,9%. Nikolaou (2014) ondervond 
met zijn onderzoek dat jonge werkzoekenden en 

jonge HR-professionals meer gebruik maken van 

Facebook dan van LinkedIn. Daarom is het belangrijk 

dat bedrijven inzetten op dit kanaal om hun 

naambekendheid te vergroten onder jongeren. 

 

Figuur 1. De meest gebruikte sociale media’s onder 

jongeren van achttien tot 25 jaar.  

Hierna werd er gevraagd op welke online kanalen 

bedrijven actief moeten zijn. LinkedIn wordt hier als 

belangrijkste kanaal beschouwd (70,2%), gevolgd 

door Facebook (63,8%) en op de derde plaats 

Instagram (25,5%). Ook uit het onderzoek van 

Walters (z.d.) kwam duidelijk naar voren dat 
werkzoekenden LinkedIn bezien als het belangrijkste 

medium.  

Op de vraag: “Via welk kanaal zou je naar een job 
zoeken of heb je gezocht naar een job?” zijn er veel 

verschillende antwoorden gegeven. Jongeren zoeken 

het liefste naar vacatures op bedrijfswebsites 

(68,1%). Hierna komen de job boards (61,7%) aan 

de beurt, zoals Monster of Stepstone. VDAB en 

LinkedIn staan op een gedeelde derde plaats 

(53,2%). 33,3% zou via Indeed naar een job zoeken. 
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Uit dit antwoord kunnen we afleiden dat jongeren 

niet hoofdzakelijk naar jobs zoeken via LinkedIn, 

maar dat ze dit meer via bedrijfswebsites doen. Zo 

kunnen ze gericht zoeken naar sectoren en bedrijven 

die zich in hun interesseveld situeren. Het is daarom 

belangrijk dat bedrijfswebsites gebruiksvriendelijk en 

aantrekkelijk zijn.  

LinkedIn is niet zozeer het favoriete kanaal om een 

job te zoeken, maar meer een medium waarop 

jongeren verwachten gecontacteerd te worden door 
recruiters. 66% geeft aan het liefste gecontacteerd 

te worden door recruiters van bedrijven en 63,8% wil 

dit via LinkedIn. Het is duidelijk dat LinkedIn zowel 

een must is voor jongeren die op zoek zijn naar een 

nieuwe job, als recruiters die op zoek zijn naar 

talenten. LinkedIn wordt dus gezien als een 

professioneel medium, omdat hier de focus ligt op de 

individuele werkervaringen van mensen (Walters, 

z.d.). 

In een open vraag werd er gepolst naar de mening 

van jongeren over het rekruteren van mensen via 

sociale media. Hieronder lijst ik de frappantste 

antwoorden op.  

“Ik denk dat mensen rekruteren en solliciteren via 
social media kanalen vlotter kan verlopen dan het 
huidige, meest voorkomende gegeven van elke dag 
vacaturesites door te nemen. Pro e-recruitment! 
(Respondent 3, 2019).” 

“Voor mij komt dat eerder onprofessioneel over 
wanneer iemand mij via social media zou aanspreken 
voor een job (Respondent 18 , 2019).” 

“Iets heel handig want je kan veel kandidaten 
bereiken op deze manier. Als recruiter kan je je 'vijver 
om uit te vissen' vergroten (Respondent 30, 2019).” 

“Ik vind het een beetje raar doordat social media 
persoonlijk is en niets met je professionele leven te 
maken heeft. Behalve als je daar toegewijde 
accounts voor hebt (Respondent 31, 2019).” 

“Rekrutering via LinkedIn ben ik gewend en 
moet zeker kunnen. Het is een professioneel 
platform dat daarvoor gemaakt is. Via 
Facebook, Snapchat, Instagram,... zou ik 
persoonlijk niet opzoek gaan naar een job. 
Ik zou het ook raar vinden om via die 
kanalen gecontacteerd te worden. Die social 
media zitten meer in de privésfeer van de 
werkzoekende. Als is het natuurlijk even 
goed als je op die manier de job van je leven 
vindt (Respondent 2, 2019).” 

“Afhankelijk van welke soort functie. vb. 
voor studentenjobs/horecajobs sta ik hier 
positief tegenover. Wat betreft hogere 
functies stel ik me iets neutraler op. Langs 
de ene kant zijn vacatures in Facebook 
groepen voor een welbepaalde functie erg 
handig omdat wij een generatie zijn die vaak 
op Facebook zit, dus de vacature sneller 
opgemerkt zal worden. Langs de andere 
kant zou ik het minder professioneel vinden 
moest iemand uit eigen beweging sturen via 
Messenger voor een job (tenzij je die 
persoon kent natuurlijk) (Respondent 42, 
2019).”. 

Uit de bovenstaande citaten komt er duidelijk naar 

voren dat de meerderheid van de respondenten 

sociale media puur als iets persoonlijks zien en niet 

als een medium voor rekrutering. LinkedIn 

daarentegen wordt wel aanzien als een kanaal dat 

hier succesvol voor gebruikt kan worden, omdat het 

hier ook voor ontwikkeld is. Facebook wordt meer 

gezien als een medium waarop bedrijven reclame 
kunnen maken. Voor werkzoekenden biedt LinkedIn 

een gratis en gemakkelijke manier aan om te 

netwerken met grote aantallen mensen die ze 

kennen, en op hun beurt weer met het netwerk van 

deze mensen (Heathfield, 2018). Uiteraard vinden 

sommige jongeren dat e-recruitment via sociale 

media wel als iets positiefs moet worden gezien 

omdat het een kanaal is waar jongeren heel actief op 

zijn. Dit geeft het voordeel dat het een toegankelijk 
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medium is om een grote groep mensen te kunnen 

benaderen.  

Ook Nikolaou (2014) ondervond met zijn onderzoek 

dat ondanks het toegenomen gebruik van sociale 

netwerksites, er nog altijd de voorkeur gegeven 

wordt aan professionele sites, zoals LinkedIn in 

vergelijking met sociale media, zoals Facebook. Ook 

wordt de effectiviteit ervan hoger ingeschat. Walters 

(z.d.) kwam op dezelfde uitkomst. 85% van de 

werkzoekenden en 70% van de werkgevers vinden 
dat Facebook, Twitter en Instagram strikt als iets 

persoonlijk beschouwd moeten worden. Zowel 

kandidaten als werkgevers zien dus een onderscheid 

tussen professionele en persoonlijke netwerken 

(Walters, z.d.).  

Discussie 

Tot slot komen we bij de conclusie van dit onderzoek. 

Op welke manieren kan e-recruitment binnen PostNL 

België worden toegepast en waar liggen de 

uitdagingen? 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat PostNL België zich 

in een specifieke sector bevindt, namelijk de e-

commerce sector. Tijdens mijn stage en dit 

onderzoek heb ik gemerkt dat er nog niet echt veel 

aandacht gegeven wordt aan e-recruitment en 
digitalisering binnen HR. Ik kan mij inbeelden dat de 

resultaten van dit onderzoek voor de meeste 

bedrijven logisch zijn en dus niet veralgemeend 

kunnen worden, wat niet wegneemt dat het 

interessante informatie bevat.  

Sociaal netwerk LinkedIn 

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat 
LinkedIn nog steeds het meest aanbevolen online 

kanaal is als het gaat over rekrutering. De vier 

concurrenten van PostNL België zetten in op dit 

kanaal en maken gebruik van een betalend pakket. 

Jongeren geven ook aan het liefst via dit kanaal 

benaderd te worden. Om die reden is het nuttig dat 

PostNL België meer gaat inzetten op LinkedIn. Dit 

gaat langs de ene kant hun naambekendheid 

bevorderen en langs de andere kant trekken ze 

automatisch kandidaten aan die al geïnteresseerd 

zijn in hun core business. Leden van LinkedIn moeten 

aangeven in welke sectoren ze geïnteresseerd zijn 

alvorens hun profiel gemaakt kan worden. Uit het 

onderzoek is gekomen dat het meest gekozen pakket 

de ‘Recruiter Lite’ is. Dit kost ongeveer 109 euro per 
maand, wat als startende binnen LinkedIn een grote 

kost is. Daarom raad ik aan om te beginnen met een 

ander, goedkoper pakket waar PostNL België nog 

altijd veel voordelen kan uithalen. Een voorbeeld 

hiervan is het pakket ‘Premium Business’ dat 

ongeveer 60 euro per maand kost. LinkedIn is een 

professioneel kanaal dat vandaag de dag nog enorm 

populair is.  

Rekruteringssite Indeed 

Een andere aanbeveling die ik graag wil maken 

betreft het inzetten op de jobsite Indeed. 33,3% van 

de jongeren heeft aangegeven via Indeed naar een 

job te zoeken. Wat mij verbaast is dat de 

concurrenten van PostNL België niet inzetten op dit 

kanaal. Organisaties beginnen altijd voorzichtig met 

sociale netwerksites (Carpentier, Stockman & van 
Hove, 2018). Ze plaatsen één of een paar vacatures. 

Indien er geen of weinig respons opkomt, beslissen 

sommige organisaties om te stoppen, terwijl anderen 

het blijven proberen (Carpentier, Stockman & van 

Hove, 2018). Ik heb tijdens mijn stage mee een 

project geleid waarbij we hebben samengewerkt met 

Indeed. We hebben als test één vacature op Indeed 

geplaatst en dit ook laten promoten voor één maand. 

Hierbij hebben we gekozen voor een moeilijk 

invulbare vacature, namelijk een payroll vacature. Dit 
kostte ons 500 euro. Ik kreeg een goed overzicht van 

de verschillende sollicitaties, omdat deze 

rechtstreeks bij mij binnenkwamen. Mijn mening is 

dat we in de gepromote maand wel wat sollicitaties 

hebben binnengekregen waaronder een paar 

interessante profielen, die matchen met de gestelde 

vereisten. Mijn advies zou dan ook zijn om voor 

moeilijk invulbare profielen Indeed als back-up te 

gebruiken. Het voordeel van Indeed is dat een bedrijf 
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niet vasthangt aan een bepaald abonnement. Je kan 

kiezen wanneer je een vacature promoot en er kan 

ook gekozen worden wanneer de promotie stopt.  

Optimalisatie website 

Uit dit onderzoek konden we ook vaststellen dat 

jongeren het meeste gebruik maken van 

bedrijfswebsites om vacatures en/of informatie te 

vergaren. Daarom is het belangrijk dat de website 

van PostNL België aantrekkelijk en voornamelijk 

gebruiksvriendelijk is. Twee van de vier concurrenten 

van PostNL België hebben aangegeven het meeste 

instroom te halen uit hun sollicitatieformulier. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat een 

sollicitatieformulier onmisbaar is. Tijdens het 
voorbereidend werk, het in kaart brengen van de 

stand van zaken, heb ik opgemerkt dat PostNL België 

dit nog niet heeft. Dit was voor mij bizar, omdat dit 

vandaag de dag de basis is van e-recruitment. Iedere 

concurrent heeft een sollicitatieformulier dat ook 

gelinkt is aan job boards en rekruteringssites waar ze 

mee samenwerken. Mensen verwachten dat ze 

eenvoudig kunnen solliciteren door hun curriculum 

vitae en motivatiebrief met één klik te kunnen 
uploaden. Het maken van een sollicitatieformulier en 

een aantrekkelijke vacaturesectie worden dan ook 

mijn product. De basis moet eerst op punt staan 

vooraleer PostNL België op andere kanalen kan 

inzetten. Het is nodig om dit stap voor stap te doen 

en zo stelselmatig te kunnen groeien.  

Uit deze bevindingen kan het aangewezen zijn om 

bijkomend onderzoek te verrichten om een dieper 

inzicht te krijgen in hoe er nu juist via sociale media 

gerekruteerd kan worden. Hoe pakt een HR adviseur 

dit het beste aan en hoe vergroten we de 

slaagkansen? Daarbij is het belangrijk om nog altijd 

rekening te houden met de sector waarin PostNL 

België zich bevindt. 

Margot BAETEN 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN 

____________________________ 

1 Logboek respondenten 

Kolom1 Doelgroep Leeftijd 

Responent 1 Werk 24 

Responent 2 Student 22 

Responent 3 Student 21 

Responent 4 Student 20 

Responent 5 Werk 21 

Responent 6 Student 24 

Responent 7 Student 21 

Responent 8 Student 21 

Responent 9 Student 22 

Responent 10 Werk 21 

Responent 11 Student 24 

Responent 12 Student 20 

Responent 13 Werk 23 

Responent 14 Werk 23 

Responent 15 Student 22 

Responent 16 Student 21 

Responent 17 Student 20 

Responent 18 Student 21 

Responent 19 Student 21 

Responent 20 Werk 22 

Responent 21 Werk 22 

Responent 22 Student 19 

Responent 23 Student 21 

Responent 24 Werk 21 

Responent 25 Student 22 

Responent 26 Student 22 

Responent 27 Werk 24 

Responent 28 Student 22 

Responent 29 Werk 23 

Responent 30 Student 22 
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Responent 31 Student 20 

Responent 32 Werk 25 

Responent 33 Student 22 

Responent 34 Student 22 

Responent 35 Student 21 

Responent 36 Werk 25 

Responent 37 Student 24 

Responent 38 Werk 22 

Responent 39 Student 20 

Responent 40 Student 24 

Responent 41 Werk 23 

Responent 42 Student 24 

Responent 43 Werk 25 

Responent 44 Werk 24 

Responent 45 Werk 30 

Responent 46 Werk 23 

Responent 47 Student 20 
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Onderzoeksartikel 

 

De invloed van digitalisering in recruitment 

Chelsey COENEN 

 

Abstract: We leven in een wereld waar het digitale niet meer weg te denken is, ook niet in recruitment. 

Als we daarbij nog eens weten dat het alsmaar moeilijk wordt om de juiste kandidaat te vinden is het 

zeker de moeite om te kijken of de trends van vandaag hierin kunnen helpen. Aan de hand van een 

kwalitatief onderzoek doen we een analyse van het recruitmentproces van Cegeka en bekijken we welke 

digitale trends mogelijk zijn. Hierbij gaan we in gesprek met elf HR-medewerkers van Cegeka, twee 

ICT-medewerkers van Cegeka en zes HR-medewerkers van externe bedrijven. 

Keywords: Rekrutering, digitale trends, menselijke interactie 

 

Inleiding 

Talent vinden, het wordt alsmaar moeilijker en moei-

lijker. Uit onderzoek van Berenschot in samenwer-

king met Performa en Talentsoft blijkt dat steeds 

meer organisaties problemen ervaren met hun vaca-

tures in te vullen. Zij verwachten dat dit in de toe-

komst niet beter zal worden. Techniek & Onderhoud 

en ICT blijven de koplopers hierin (Berenschot, 

2018). 

Ook het ICT-bedrijf Cegeka merkt dat er veel vaca-

tures blijven openstaan, de juiste persoon vinden 

wordt moeilijker. Niet alleen omdat er een schaarste 

is op de arbeidsmarkt, maar ook omdat ICT een knel-

puntberoep is. Er studeren op dit moment nog te wei-

nig ICT-studenten af om de grote vraag van de markt 

op te vangen (Vacature, z.d). Vandaag de dag moet 

het kandidaat vriendelijker en sneller. Je kan een 

kandidaat geen weken meer laten wachten, want dan 

geraak je hem kwijt (Beentjes, 2018).  

Naast het feit dat we in een schaarse arbeidsmarkt 

zitten en dat ICT een knelpuntberoep is, verandert 

vandaag de dag de recruitmentsector enorm. Nieuwe 

technologieën vuren veranderingen en creëren con-

stant een nieuwe manier van werken. Hoewel de re-

cruitmentsector in verandering is blijft hun doel het-

zelfde; de beste mensen voor jouw organisatie vin-

den.  

Volgens de CEO van Hays is het klassieke recruit-

mentmodel nog steeds dominant. Hier gaat een 

werkgever een vacature adverteren en wacht hij op 

reacties van actief werkzoekenden. Vroeger gingen 

grote aantallen nog reageren op deze sollicitaties, 

maar dit is niet meer het geval voor knelpuntberoe-

pen en de schaarste op de arbeidsmarkt. De kans om 

het gezochte talent te vinden wordt niet groter door 

dit model. Hij meent dat door dit model te gebruiken 

organisaties een grote hoeveelheid mensen mist 

(Hays, z.d). 

Volgens velen moeten recruiters meer gaan inzetten 

op nieuwe technologieën om beter te selecteren. 

Deze zijn: artificiële intelligentie (AI), machine lear-

ning, big data, blockchain, chatbots, videosollicite-

ren, virtual reality, online assessments of een combi-

natie met meer slimme software (Valkenburg, 2018) 
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Op dit moment doe ik stage bij Cegeka in het Em-

ployer Branding en Campus recruitment-team. Dit 

team valt onder de overkoepelende rekrutering. 

Digitalisering in recruitment is een hip thema om te 

onderzoeken. Het onderwerp van het onderzoek is: 

“Hoe kan Cegeka inzetten op trends van digitalisering 

in hun huidig recruitmentsysteem”. Dit onderzoek 

werd gekozen omdat er rond digitale trends in re-

cruitment veel te doen is. Daarnaast is het nog inte-

ressanter omdat Cegeka veel expertise in huis heeft. 

De dag van vandaag moeten organisaties de juiste 

stappen nemen richting de digitale arena zonder blin-

delings de hype te volgen. De missie van Cegeka is 

dan ook om klanten te helpen overleven in een we-

reld die constant in verandering is (Cegeka, 2017). 

Voor het recruitmentteam van Cegeka is het onder-

zoek rond deze digitale trends dan ook belangrijk om-

dat we meer en meer naar een digitale wereld gaan. 

Daarnaast moeten we in ons achterhoofd houden dat 

het niet de bedoeling is dat men elke hype zomaar 

blindelings volgt. Een onderzoek naar welke trends 

nu mogelijk zijn en echt passen binnen Cegeka was 

nodig. 

In dit artikel volgt eerst de methodologie waar we 

uitleggen hoe en welk onderzoek er gevoerd is, wie 

de respondenten waren, hoe de analyse is gebeurd 

en wat de beperkingen waren. Daarna worden de 

meest opvallende resultaten besproken. En als laat-

ste zal er een conclusie volgen waarbij we een ant-

woord geven op de onderzoeksvraag. Hierin worden 

er ook nog aanbevelingen gegeven. 

Methodologie 

Kwalitatief onderzoek 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag 

was het belangrijk om eerst het recruitmentproces in 

kaart te brengen. Dit hebben we gedaan aan de hand 

van een gesprek met een recruiter binnen Cegeka, 

waar elke stap van het proces uitgelegd werd. 

Het doel van het onderzoek is in kaart brengen wat 

er beter kan in het huidige recruitmentproces. Daar-

naast kijken welke digitale trends er in recruitment 

zijn en waar Cegeka zich op kan inzetten. We hebben 

er voor gekozen om dit onderzoek via gestructu-

reerde diepte-interviews te voeren. Hierdoor kan er 

dieper ingegaan worden op het gesprek zelf en de 

mening van de respondent. Daarnaast konden we 

nog bijvragen stellen indien nodig. 

Respondenten 

Als eerste wilden we in het onderzoek een analyse 

maken over het recruitmentproces. Hierbij gingen we 

in op het hele proces van recruitment. Stap per stap 

werd bevraagd naar de mening en het verloop van 

het proces. In het tweede deel van dit interview werd 

er dieper ingegaan op de digitale trends in recruit-

ment en hun bevindingen hierover. 

Voor dit eerste deel hebben we de recruiters, verant-

woordelijke van de campus recruitment, manage-

ment assistent en hunter bevraagd. Dit waren in to-

taal elf respondenten. Om dit in het onderzoek dui-

delijk te maken hebben we deze groep vernoemd 

naar HR-medewerkers. 

De tweede groep respondenten die we bevraagd 

hebben, zijn zes respondenten met een HR-functie 

van externe bedrijven. Bij hun gingen we dieper in 

op de digitale trends van vandaag, hun mening en 

hoe ze de toekomst zien.  

De laatste groep respondenten waren twee ICT-me-

dewerkers van Cegeka. Binnen Cegeka zit er enorm 

veel expertise in verband met technologieën, dit was 

dan ook de perfecte kans om met hun dieper in ge-

sprek te gaan over de mogelijkheden in recruitment. 

Dit gebeurde aan de hand van een gestructureerd in-

terview, waar we meer de nadruk legden op de mo-

gelijkheden. 

Tijdens het onderzoek hebben we aan het event HR 

innov & tech Day deelgenomen. Dit ging over de di-
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gitale trend in recruitment. Hier kwamen verschil-

lende sprekers een pitch geven over digitale trends 

in recruitment.  

In het onderzoek hebben we drie groepen respon-

denten bevraagd, elk met een andere insteek. Door 

deze keuze hebben we drie verschillende voorberei-

dingen gemaakt om de interviews af te nemen. 

Analyse 

De analyse van het onderzoek hebben we bij de drie 

verschillende doelgroepen op dezelfde manier afge-

nomen. Bij het begin van het gesprek hebben we aan 

hen toestemming gevraagd om het gesprek op te ne-

men. Hierdoor konden we ons volledig focussen op 

de persoon en zo actief luisteren en bijvragen stellen.  

Na de interviews konden we deze opnames gebrui-

ken om alles in grote lijnen uit te typen. Op deze ma-

nier konden we op het einde conclusies trekken en 

vergelijkingen maken. De opnames zijn via mijn ei-

gen smartphone gebeurd zodat deze niet voor der-

den toegankelijk waren.  

Beperkingen 

Een beperking in het onderzoek is dat niet alle ge-

sprekken face-to-face konden gebeuren. Dit door 

drukke agenda’s of locatie. Bij deze personen verliep 

het gesprek via skype, waardoor we het luisteren en 

typen tegelijk moesten doen.  

Resultaten 

De resultaten van het onderzoek zullen in twee delen 

besproken worden. In het eerste deel zullen er drie 

topics besproken worden over de analyse van het re-

cruitmentproces. Voor dit deel zijn we in gesprek ge-

gaan met de elf HR-medewerkers van Cegeka. 

In het tweede deel zullen drie topics van de digitale 

trends besproken worden. Voor dit deel zijn we met 

de drie groepen van respondenten in gesprek ge-

gaan.  

Vacatures  

Tien van de elf personen die we gesproken hebben 

over de vacatures vinden dat de vacatures die van-

daag de dag online staan niet aanslagen bij het doel-

publiek.  

“Ik stel mij de vraag of de vacatures die we nu heb-

ben nog impact heeft.” (HR-medewerker 1) 

 “De vacatures kunnen zeker beter, ze komen saai 

over.” (HR-medewerker 4) 

Eén persoon vindt dat het team wel al zoveel moge-

lijk doet om de vacatures aantrekkelijk te maken. 

Uit literatuur blijkt dat de vacaturetekst nog steeds 

het meest gebruikte arbeidscommunicatiemiddel is. 

Als je dit goed doet, boek je uitstekend resultaat, ook 

in dit online tijdperk. Op dit moment staan er heel 

veel vacatures open, daarom moet je als werkgever 

zorgen dat je opvalt in de massa. Onderscheiden van 

de rest loont want uit onderzoek van Unique blijkt dat 

22% van werkzoekenden afhaakt bij standaartek-

sten. Het is belangrijk dat je voor aandacht van de 

doelgroep zorgt en het echte verhaal vertelt 

(Tadema, 2018).  

Ton Rodenburg, specialist employer branding & in-

ternal branding bij ARA hoopt dat er in de toekomst 

meer wordt gewerkt met tekst, beeld, film, mind-

frame en andere in een vacature. Zodat je de desbe-

treffende job als het ware al kan meedoen, meema-

ken en vooral meevoelen. Als je deze impact kan ver-

oorzaken op de juiste doelgroep is het een grote stap 

vooruit (Tadema, 2018).  

Eén van deze tien personen gaf aan dat in de vaca-

ture niet altijd duidelijk vermeld staat wat de locatie 

is. 

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf sollicitanten 

vacatureteksten onduidelijk vinden omdat belang-

rijke informatie ontbreekt. Nochtans is een vacature-

tekst een belangrijke stap in het zoeken naar een 

goede kandidaat (Vercouteren, z.d.) 
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Vacaturesite 

Opmerkelijk was dat iedereen het erover eens is dat 

de vacaturesite heel onduidelijk is. Ze hebben hier al 

veel moeite ingestoken om het duidelijk te maken, 

maar toch kan het nog altijd beter volgens hen. Je 

moet te veel doorklikken, de zoekfunctie is te speci-

fiek, etc. 

“Ik denk voor de kandidatenervaring dat onze job site 

een jungle is, daar staat zoveel op.” (HR-medewerker 

7) 

“De vacaturesite is helemaal niet duidelijk, er zijn te 

veel blokken en het is niet echt overzichtelijk.” (HR-

medewerker 8) 

“Ik vind over het algemeen dat je heel veel moet 

doorklikken.” (HR-medewerker 9) 

Nochtans blijkt dat een duidelijke vacaturesite met 

een goede zoekfilter veel voordelen met zich mee-

brengt. Als je mensen kan aantrekken via de vacatu-

resite is dat vaak goedkoper dan ze te zoeken via re-

cruitmentbureau’s, headhunters of via verschillende 

sociale media. Je kan de aantrekkelijkheid van jouw 

bedrijf als werkgever gaan verhogen op de vacature-

site, wat zorgt voor een goede employer branding. 

Een goede vacaturesite zorgt er ook voor dat je ana-

lyses kan maken. Je kan bijhouden op wat mensen 

aanspreekt of afknapt en hoe mensen op zoek gaan. 

Hierdoor kan je de rekruteringsstrategie gaan bijstu-

ren indien nodig (Oakstreet, 2018). 

Online handtekening 

Als een kandidaat wordt aangenomen moet deze een 

arbeidscontract tekenen net zoals de twee directeurs 

die randbevoegdheid hebben. Om dit document te 

laten tekenen, moet dit naar het intern postvakje ge-

bracht worden en moet men in het logboek schrijven 

wat er dient te gebeuren met het document. Dit ge-

beurt in Hasselt, de hoofdvestiging van Cegeka. Om-

dat Cegeka meerdere vestigingen heeft is het soms 

een hele opgave om het op tijd getekend te krijgen 

en het ook nog naar de juiste vestiging te brengen. 

Het is de taak van de management assistent of hun-

ter om dit te doen, hoewel dit niet de recruiters hun 

taak is merken ze wel dat dit heel veel tijd in beslag 

neemt voor hun collega’s. 

Uit het onderzoek blijkt dat iedereen open staat om 

de handtekening online te laten gebeuren. Via een 

programma kan deze gehandtekend worden en zo 

naar de juiste vestiging worden gestuurd. Wettelijk 

zou een digitale handtekening nog niet helemaal in 

orde zijn. 

Je verliest hier echt wel wat tijd door. Soms zit die 

persoon niet op zijn plaats of is die niet in Hasselt en 

moet je twee dagen wachten.” HR-medewerker 6 

De nieuwe wet van 15 januari 2018 houdende diverse 

bepalingen inzake werk, voorziet een toekomstige 

wijziging van de regeling in verband met het elektro-

nisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten (Werk-

België, 2018). Werkgevers en werknemers kunnen 

door gebruik van een gekwalificeerde e-handteke-

ning een elektronische arbeidsovereenkomst onder-

tekenen. Ook kan hij in de toekomst dit zelf e-archi-

veren als hij voldoet aan strenge voorwaarden. Op 

dit moment moet hij nog een beroep doen op een 

derde. Meer mogelijkheden zijn dus op komst, maar 

dit zal pas in werking treden als er voldoende aanbod 

van e-archiveringsdiensten zijn op de markt. Van-

daag de dag is dit nog niet het geval (Sdworx, 2018). 

Hoewel iedereen voorstander is van de online hand-

tekening voor de werkgever, zien de meeste het niet 

zitten dat toekomstige werknemers ook digitaal 

handtekenen. Deze vraag werd aan de recruiters 

voorgelegd, acht van de negen recruiters waren te-

genstander dat het arbeidscontract door de kandi-

daat digitaal getekend kan worden. Zij zien dat als 

een laatste afsluiting en vinden het fijn om met de 

nieuwe medewerker nog in gesprek te gaan. 

Videosolliciteren 

Videosolliciteren is een trend dat op verschillende 

plaatsen al gebruikt wordt. Voor dit topic werden de 
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HR-medewerkers van Cegeka en de HR-medewer-

kers van de externe bedrijven bevraagd. Drie van de 

elf HR-medewerkers van Cegeka hebben liever per-

soonlijk contact met de kandidaat en staan niet open 

voor videosolliciteren. Zes van de elf HR-medewer-

kers hebben liever persoonlijk contact, maar staan 

hier wel voor open. Zij denken dat dit naar de toe-

komst toe ook meer gebruikt gaat worden, zeker als 

Cegeka groter wordt. Twee van de elf HR-medewer-

kers staan hier helemaal voor open omdat we zo kun-

nen vooruitlopen als bedrijf. Toen we hierover in ge-

sprek gingen met HR-medewerkers buiten Cegeka 

bleek dat zij hier ook voor open staan, maar dat ze 

liever het gesprek face-to-face doen. 

“Ik vind face-to-face en fysieke aanwezigheid veel 

sterker.” (HR-medewerker 2) 

“Met de juiste tools en duidelijke uitleg, zou dit heel 

handig zijn. De locaties zijn vaak een hinderpaal.” 

(HR-medewerker 5) 

“We zijn er wel van overtuigd dat een face-to-face 

sollicitatiegesprek meer impact heeft dan dat iemand 

achter de pc zit.” (Bedrijf 5) 

Uit ons onderzoek blijkt dat hoewel er velen toch voor 

openstaan, hun voorkeur nog altijd naar een face to 

face gesprek gaat. Dit bevestigt ook Wim Van der 

Linden van recruitmentbureau Robert Half. Veel re-

cruiters hun voorkeur gaat nog altijd uit naar een per-

soonlijk gesprek, maar met de huidige war for talent 

maakt snelheid het verschil volgens hun. Gesprekken 

via videochat kunnen veel sneller ingepland worden 

en kandidaten bepalen zelf waar en wanneer ze het 

interview doen. Kandidaten hebben vaak keuze uit 

verschillende organisaties. Hierdoor is het belangrijk 

dat men zich hier flexibel in opstelt zodat men de 

concurrentie een stapje voor is. Later in het gesprek 

kan men de video ook terugkoppelen aan de kandi-

daat (Maerevoet, 2018). 

Artificiële intelligentie 

Als we het over de trend artificiële intelligentie, afge-

kort AI gaan hebben zullen we eerst duiden wat dit 

juist betekend. Volgens sommige auteurs bestaat AI 

uit drie verschillende niveaus. Het eerste niveau heeft 

te maken met automatisering en sneller en accurater 

uitvoeren van routinetaken. Het tweede niveau is in-

telligentie. Hier gaat AI typische menselijke activitei-

ten verrijken. Deze heeft eveneens een zelflerende 

capaciteit zodat die van zichzelf kan leren. Dit niveau 

van AI gaat niet meer slaafs instructies volgen, maar 

gaat op basis van zelflerende algoritmes autonoom 

beslissingen nemen en zo soms beslissingen wijzigen 

of alternatieven tonen. Het derde en laatste niveau 

van AI is de superintelligentie. Hier gaat AI volledig 

autonoom beslissingen nemen op een veel breder ni-

veau. Hier zou een machine of een systeem van ma-

chines zelf een AI-systeem kunnen ontwerpen. Op dit 

moment is het laatste niveau nog niet mogelijk (De-

caestecker & Faniel, 2019). 

In het onderzoek hebben we ons vooral gefocust op 

het tweede niveau van AI. Hier hebben we ons meer 

toegespitst op de mogelijkheid om CV’s te matchen 

aan vacatures. Voor dit deel hebben we naar de me-

ningen van de HR-medewerkers en de externe HR-

medewerkers gevraagd. Binnen Cegeka hebben we 

met twee mensen dieper kunnen ingaan op dit topic. 

Zeven van de elf HR-medewerkers stonden open om 

AI voor matching in de toekomst te gebruiken. Ook 

vonden ze het alle zeven eerder een hulpmiddel, iets 

dat het werk gaat verlichten zodat ze zich kunnen 

richten op andere taken. Drie van de elf HR-mede-

werkers denkt dat AI gebruiken om aan matching te 
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doen niet veel werk gaat afnemen. Eén HR-medewer-

ker was van de overtuiging dat het misschien gevaar-

lijk kan zijn en vroeg zich af wat de accuraatheid is. 

“Ik denk dat hier heel veel mee te doen is. Je kan 

screenings anders aanpakken voor jezelf, maar ook 

voor de kandidaten. Het zou super zijn als kandidaten 

op basis van hun CV de juiste vacature krijgen.” (HR-

medewerker 1) 

Toen we dit onderwerp voorlegden aan de HR-mede-

werkers van externe bedrijven zijn twee van de zes 

bedrijven momenteel aan het experimenteren in AI. 

Zij zijn aan het uitzoeken welke tools er beschikbaar 

zijn en welke recruitment verder kunnen helpen. Nog 

twee van de zes bedrijven ziet zeker een toekomst in 

AI, maar benadrukken wel dat men zeker het men-

selijk aspect niet mag vergeten. Ook zien ze hier pas 

toekomst in als het systeem goed is opgebouwd. Eén 

op de zes denkt niet dat zo’n systeem recruitment 

kan verder helpen. 

“Op dit moment zijn we opzoek naar een tool en tes-

ten we tools in verband met AI.” (Bedrijf 1) 

We zijn nog dieper op dit onderwerp ingegaan met 

twee medewerkers van Cegeka. Zij vinden dat het 

recruitmentteam zeker moet inzetten op AI, het heeft 

een accuraatheid van zo’n 70% en als je hieraan nog 

sleutelt kan je aan een accuraatheid komen van 85 à 

90%. Zelf zien zij dit als een ondersteunend hulpmid-

del voor de recruiters. Iets dat een grote taak van 

hen gaan overnemen, waarbij zij alleen controle 

moeten uitvoeren. De enige vereiste dat het systeem 

nodig heeft is genoeg data. 

“Je blijft nog altijd je skills als recruiter nodig hebben 

om het proces beter te kunnen doen. Je gaat het saai 

werk automatiseren. Zo kunnen recruiters zich inzet-

ten op de emotionele band en kunnen ze zich richten 

op goede kandidaten” (Cegeka medewerker 1) 

Volgens Jeff Weiner, CEO van LinkedIn is AI en au-

tomatiseren een belangrijk thema binnen HR.  Door 

de digitale opkomst moeten organisaties zich gaan 

voorbereiden op de grote veranderingen die deze 

gaan meebrengen. Men moet de voordelen hiervan 

omarmen. Organisaties die hierop gaan inzetten zul-

len het best voorbereid zijn en hebben zo de grootste 

kans om de veranderingen te overleven (Gold, 2018) 

Menselijke connectie 

Op het einde van het onderzoek hebben we elke res-

pondent bevraagd in verband met het menselijke as-

pect in recruitment. Hier was iedereen het unaniem 

over eens dat menselijke connectie belangrijk blijft in 

recruitment. Zelfs nog belangrijker door de nieuwe 

technologieën die op ons afkomen.  

“Het motto van Cegeka is van dichtbij meemaken, het 

menselijke blijft hierin belangrijk ook bij recruitment.” 

(HR-medewerker 3) 

“Door de technologisering kunnen we ons meer bezig 

houden met de meerwaarde van onze job, het men-

selijke aspect.” (HR-medewerker 10) 

“Er is nog echt de filosofie met persoonlijke contac-

ten, dat gaat er niet uitgaan.” (Bedrijf 5) 

Uit onderzoek van Indeed bleek dat als je toptalent 

wilt binnenhalen het belangrijk blijft dat je inzet op 

de menselijke connectie. Ondanks de nieuwe techno-

logische ontwikkelingen die het recruitment gemak-

kelijker kunnen maken is gebleken dat werkzoeken-

den nog veel belang hechten aan de menselijke con-

nectie (Kon, 2018). 

Discussie 

De onderzoeksvraag luidt “Hoe kan Cegeka inzetten 

op trends van digitalisering in hun huidig recruitment-

systeem”. Uit het onderzoek kunnen we concluderen 

dat Cegeka een goede stap vooruit neemt om na te 

denken over digitalisering en de mogelijkheden in re-

cruitment. Het is niet de bedoeling dat Cegeka zo-

maar op elke trend gaat springen.  

Wel zijn we ervan overtuigd dat mits een kleine in-

spanning men de vacatures en vacaturesite een hele 
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make-over kan geven. Binnen het recruitmentteam 

zitten er een tal van creatieve mensen, als ze op die 

manier hun vacatures wat aanspreekbaarder en visu-

eler maken, zetten ze al goede stappen vooruit. De 

vacaturesite zelf zal gebruiksvriendelijker moeten ge-

maakt worden, nu moet je nog te veel doorklikken. 

Voor potentiële sollicitanten is het moeilijk om de 

juiste vacature te vinden. 

De digitale handtekening voor arbeidsovereenkom-

sten is op dit moment al mogelijk onder zeer strenge 

voorwaarden. Als naar de toekomst deze voorwaar-

den flexibeler gaan worden zijn we ervan overtuigd 

dat Cegeka de eerste stappen zal zetten richting de 

digitale handtekening voor werkgevers. Dit zou de 

werklast van de managementassistenten en hunter 

een stuk verminderen. 

We zijn ervan overtuigd dat de digitalisering een in-

vloed heeft op recruitment en als men dit goed uit-

speelt, kan men vele stappen voor zijn op de concur-

renten. Als we dieper ingaan op de twee trends die 

we hierboven besproken hebben denken we dat vi-

deosollicteren er niet voor gaat zorgen dat er meer 

instroom is of dat mensen meer geneigd zijn om bij 

Cegeka te komen werken. Als Cegeka nog groter zal 

worden en de locatie steeds moeilijker wordt, dan 

zullen ze wel moeten gaan kijken naar de mogelijk-

heden van videosolliciteren. Hierbij mogen ze niet 

vergeten dat het belangrijk is dat het systeem goed 

werkt en dat men navraagt of de kandidaat dit toe-

staat. 

Voor AI in recruitment zien we wel mogelijkheden 

binnen het recruitmentteam. Hier kunnen ze inzetten 

op het matchen van CV’s met hun vacatures. Als dit 

systeem goed werkt binnen Cegeka kunnen ze veel 

tijd uitsparen en zich focussen op belangrijkere ta-

ken. Zo hoeven zij alleen maar controle uit te voeren 

van het systeem en kunnen zij zo meer inzetten op 

het menselijke aspect van hun rol. De volgende stap 

hierin is een return on investment berekenen en zo 

kijken of deze technologie hun echt kan verderhel-

pen. 

Uit onderzoek bleek dat elke respondent menselijke 

connectie belangrijk acht. Op dit moment speelt Ce-

geka heel goed in op de menselijke connectie, dit mo-

gen ze naar de toekomst toe zeker nog meer gaan 

uitspelen.  
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De kracht van het onboardingsproces 

Onderzoek naar optimalisatie van onboarding 

Julie DE STERCK 

 

Abstract: Onboarding, een begrip dat vandaag de dag onmisbaar is binnen een organisatie. Werkge-
vers stellen zich de vraag hoe ze ervoor zorgen dat nieuwkomers geïntegreerd worden maar ook welke 
tools er nodig zijn om ze in de organisatie te houden. Aan de hand van diepte-interviews met werkne-
mers van BENEO, benchmarking en een literatuurstudie heeft de onderzoeker geprobeerd hier een 
antwoord op te formuleren. De onderzoeker bekijkt ook hoe ‘‘War for Talent’’ en Talent Management 
gelinkt wordt aan onboarding. De voornaamste conclusie is: het onboardingsproces van BENEO staat 
op peil, maar er is ruimte voor optimalisatie.  

Keywords: Onboarding, ‘War for Talent’, Preboarding, Talent Management 

 

Inleiding 

“Een organisatie is maar zo succesvol als zijn werk-

nemers” (Business.com, 2017). Met dit citaat wordt 

de grond gelegd van dit onderzoek. Het is kostbaar 

voor een organisatie om mensen binnen te halen, 

maar ook om deze mensen te behouden (Akkers, 

2017). Een goede onboarding garandeert dat de 

nieuwe instroom aan werknemers positiever zijn over 

hun job, langer bij het bedrijf blijven, harder werken, 

sneller ingewerkt zijn, meer vertrouwen hebben in 

hun nieuwe functie en bijdragen tot een positieve be-

drijfscultuur en teamgevoel (Half, 2018). Volgens 

Klein (2015) is onboarding een proces waar de 

nieuwe instroom werknemers de nodige kennis, vaar-

digheden en gedrag verwerven om volwaardige 

werknemers te worden binnen de organisatie. Wei-

dema (2017) voegt daaraan toe dat onboarding ook 

als een mechanisme gezien kan worden waar nieuwe 

werknemers een houding aanleren om insiders te 

worden binnen de organisatie. Voor BENEO1, maar 

ook voor andere organisaties is inzetten op onboar-

ding een belangrijke zaak. Werknemers die een posi-

tief onboardingsproces hebben doorlopen, zijn 34% 

sneller ingewerkt dan organisaties die werken met 

onderontwikkelde onboardingprogramma’s (Half, 

2018). Daartegenover staat dat werknemers die een 

negatief gevoel aan het onboardingsproces overhou-

den, geneigd zijn om binnen de eerste 6 maanden te 

vertrekken, wat een enorme kost is voor de organi-

satie (Akkers, 2017). Uit een Amerikaanse studie die 

werd uitgevoerd bij 264 nieuwe werknemers, werd 

vastgesteld dat vooral de eerste 90 dagen van groot 

belang zijn voor een efficiënte integratie (Half, 2018). 

Dit onderzoek bekijkt op welke vlakken het huidige 

onboardingsproces bij BENEO geoptimaliseerd kan 

worden om zijn werknemers volledig te integreren 

binnen de eerste 6 maanden. Er wordt ook nagegaan 

hoe onboarding aan “‘War for Talent’” en Talent Ma-

nagement gelinkt wordt. Kort omschreven wordt de 
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“‘War for Talent’” gebruikt om het steeds verande-

rende landschap rond het aantrekken en vasthouden 

van talent te omschrijven (Morgan, 2017).  

Methodologie 

Diepte-interviews 

De onderzoeker heeft aan de hand van een kwalita-

tief onderzoek gepeild naar de beleving van het on-

boardingsproces bij nieuwe werknemers. Hierbij 

polste de onderzoeker naar hun ervaring rond de se-

lectieprocedure, preboarding, de eerste werkdag en 

de eerste 6 maanden dat ze in dienst waren.   

De steekproef bestond uit 14 werknemers die zijn 

aangeworven tussen 2016 en 2018. Door het lage 

aantal jaarlijkse aanwervingen bij BENEO geeft deze 

tijdsperiode alsnog voldoende respondenten die lang 

genoeg in dienst zijn om te bevragen en zodoende is 

de steekproef meer representatief. De oproep aan 

deze doelgroep bestond uit een formele e-mail met 

uitleg over het onderzoek en de vraag of zij interesse 

hadden om deel te nemen en bij te dragen aan ad-

viesom het onboardingsproces bij BENEO efficiënter 

te maken. Na een oproep naar deze werknemers wa-

ren er 7 respondenten (50% respons). Deze beston-

den uit 3 mannen en 4 vrouwen.2 

De deelnemers werden bevraagd aan de hand van  

semi-gestructureerde diepte-interviews. De keuze 

hiervan was om een duidelijke leidraad te hebben en 

structuur te behouden tijdens de gesprekken. Dat 

zou ook de analyse nadien vlotter laten verlopen en 

het advies concreter maken. Bijkomend werd er bij 

de interviews zelf dieper ingegaan op de antwoorden 

en werden er korte nota’s genomen. Met toestem-

ming van de respondenten werden de diepte-inter-

views opgenomen met een dictafoon. Bij afloop van 

ieder interview werd de opname beluisterd en volle-

dig uitgeschreven. Deze keuze werd gemaakt om tij-

dens het interview voornamelijk te focussen op het 

gesprek. De opnames zorgden voor een duidelijk 

overzicht van het volledige interview. Nadat alle in-

terviews waren uitgeschreven werden de resultaten  

verwerkt en met elkaar vergeleken in een Excel be-

stand. Vergelijkbare resultaten werden gegroepeerd. 

De belangrijkste resultaten voor het onderzoek wer-

den extra aangeduid met een kleur om het overzicht 

te bewaren. Dit was een handige manier om over te 

gaan tot de analyse.  

Benchmarking 

Om het onderzoek nog te versterken werd er beslo-

ten om ook aan benchmarking te doen. Benchmar-

king wordt door organisaties gebruikt om te leren van 

andere organisaties en zo hun eigen product of be-

drijf te verbeteren (Ensie, 2011). Er zijn twee bedrij-

ven gecontacteerd om te polsen naar hun eigen on-

boardingsproces. De bedrijven die de onderzoeker 

heeft geïnterviewd zijn: Tobania3 & Greenfish4. To-

bania is een bedrijf in de financiële sector en Green-

fish is een consultancy bureau. De keuze hiervan was 

omdat een onboardingsproces in een andere sector 

er volledig anders uit kan zien. Een oproep werd ge-

plaatst op het online platform LinkedIn.  

De bedrijven werden bevraagd aan de hand van 

semi-gestructureerde diepte-interviews. Opnieuw 

met een vaste leidraad om het overzicht te bewaren, 

maar ook om bedrijven de kans te geven om dieper 

uit te wijden over bepaalde vragen. Deze interviews 

werden opgenomen aan de hand van een dictafoon. 

Na afloop werden deze opnames uitgeschreven. Re-

sultaten die interessant waren voor het onderzoek 

werden verwerkt in een Excel bestand om een duide-

lijk overzicht te hebben voor de analyse.  

 

Resultaten 

De onderzoeker baseerde zich voor de diepte-inter-

views op de succesfactoren van onboarding: connec-

tie, cultuur, conformiteit en gemeenschap. In het En-

gels wordt dit ook wel de vier c’s genoemd: connec-

tion, culture, compliance en community. Connectie 

geeft de kennis weer over de organisatie en in welke 

mate die gedeeld wordt met de werknemer. Cultuur 

bekijkt of alle elementen van de bedrijfscultuur zijn 
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opgenomen binnen het onboardingsproces. Confor-

miteit geeft weer of de normen, waarden, regels, 

wetten en principes van de organisatie zijn duidelijk 

gemaakt. Gemeenschap gaat om de nieuwe werkne-

mers kennis te laten maken met de mensen binnen 

de organisatie (Bazelmans, 2018). Volgens Bazel-

mans (2018) maken de mensen de organisatie.  

De selectieprocedure 

Binnen het onderzoek gaf 100% van de responden-

ten aan dat hun sollicitatie bestond uit twee rondes. 

Wanneer we spreken over de selectieprocedure 

houdt dit drie fases in: werving, selectie en beoorde-

ling (Cantens, 2014). Als eerste is er de wervingsfase. 

Het doel van de wervingsfase is om kandidaten aan 

te trekken aan de hand van een vacature. Dit wordt 

zowel door de organisatie zelf gedaan, of via een uit-

zendkantoor. BENEO werkt samen met uitzendkanto-

ren. De selectiefase bestaat uit drie segmenten: op 

basis van cv en motivatiebrief, op basis van een in-

terview en op basis van een test (Cantens, 2014). De 

beoordelingsfase bestaat uit feedback geven en be-

slissen wie er wordt aangeworven (Cantens, 2014).  

Over het algemeen heerst er tevredenheid over de 

selectieprocedure. Deze bestond bij 100% van de 

respondenten uit twee rondes. De eerste ronde be-

stond uit een interview en de tweede uit testen. Rond 

het feedback proces kreeg 90% binnen de twee we-

ken een antwoord.  Verder kreeg 20% te horen dat 

ze voor een bepaalde datum feedback kregen. Één 

respondent kreeg pas feedback na een maand, maar 

ervaarde dit niet als storend.  

Bij de vraag hoe de respondenten op de vacature zijn 

gekomen antwoordt 70% met via een online me-

dium, 10% via relationele kringen en 20% via een 

online platform voor de sector waar BENEO zich in 

bevindt. Er werd ook gevraagd wat er al geweten was 

van BENEO bij het zien van de vacature. Hierop kon 

maar 20% op antwoorden dat ze al gehoord hadden 

over BENEO. Als laatste vroeg de onderzoeker welk 

beeld de respondenten hadden van BENEO na de se-

lectieprocedure. Daarvan beantwoordde 70% met 

kernwoorden als: duurzaam, dynamisch, jong van 

geest, HR en welzijn op het werk. 

 

Preboarding 

Een trend binnen het onboardingsproces is preboar-

ding. Deze fase loopt vanaf het ondertekenen van het 

contract tot start van de eerste werkdag. Deze peri-

ode wordt best gebruikt om al in gesprek te gaan met 

de nieuwe werknemer en praktische informatie te de-

len (Acerta, z.d.). Over het algemeen zijn de respon-

denten tevreden met het preboardingsproces. Rond 

communicatie van praktische informatie vindt 20% 

dat dit beter kan. Voorbeelden die aangekaart wor-

den zijn: duidelijker communiceren rond locatie, 

agenda meedelen en ervoor zorgen dat materiaal 

klaar is.  

 In de literatuur wordt dit gelinkt aan een bepaald 

segment van onboardingspraktijken, namelijk infor-

meren van de nieuwe werknemer. Kort omschreven 

behoort tot dit alle inspanningen om informatie, ma-

teriaal en ervaring aan te bieden met als doel de 

nieuwe werknemers te helpen met bij te leren zodat 

ze zich succesvol aanpassen (Klein, 2015).  

Eerste dag 

Van de respondenten kijkt 80% terug op een posi-

tieve eerste werkdag, volgens hen was de werkdag 

gevuld met introducties, rondleidingen en samenzit-

ten met collega’s en leidinggevenden. In de literatuur 

wordt dit ook beschreven als een praktijk van on-

boarding: welkom en onthaal. Klein (2015) wilt hier 

mee duidelijk maken dat de werkgever de nieuwe 

werknemer opportuniteiten moet geven om kennis te 

maken met andere collega’s. Daaropvolgend vond 
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80% van de respondenten dat er een nood was aan 

een overzicht van praktische informatie. 

“Tijdens de eerste dag werd er zo veel uitleg 

en informatie gegeven, dat ik het na één 

dag al terug vergeten was.” (Respondent 2) 

“Ik vond het jammer dat ik geen overzicht 

had van HR, ik had graag willen weten bij 

wie ik moet zijn wanneer ik vragen heb.” 

(Respondent 1) 

“Voor mij mocht er nog een template be-

schikbaar gesteld worden met praktische in-

formatie over parkeren, badgen, organo-

gram en hoe op het intranet te raken” (Res-

pondent 3) 

Volgens Klein (2015) hoort dit ook bij de onboar-

dingspraktijk ‘informeren van de nieuwkomer’ onder 

de subcategorie bronnen. Dit beschrijft dat werkge-

vers bronnen beschikbaar moeten stellen voor 

nieuwe werknemers om hun aanpassing vlot te laten 

verlopen. Op het einde van de eerste werkdag ging 

80% met een positief gevoel naar huis.  

Eerste 6 maanden 

Als eerste had 30% van de respondenten geen vast 

moment voor feedback of constructieve kritiek. Na de 

vraag: ‘Vind je het belangrijk dat er vaste feedback-

momenten worden ingeschakeld?” reageerde 90% 

dat ze dit belangrijk vinden.  

Verder werd de vraag: “Wat zorgde voor integratie?” 

voor 100% beantwoordt met “de collega’s.” Dit be-

vestigt ook de succesfactor gemeenschap, die staat 

voor de werknemers van de organisatie. (Bazelmans, 

2018). De behoeftepiramide van Maslow wordt hier 

ook bij betrokken, waar niveau 3 sociaal contact is. 

Hiermee wordt bedoeld dat deze behoefte bereikt 

wordt door de hele organisatie te betrekken bij de 

introductie van de werknemer ( Weidema, 2017). 

Andere factoren van integratie beantwoordden de 

respondenten met: de onboardingsweek ( Welcome 

on Board), feedbackmomenten en activiteiten zoals 

lunchbreaks. De Welcome on Board week werd door 

90% van de geïnterviewden gevolgd. Dit had zeer 

positieve reacties en zorgde ervoor dat BENEO als or-

ganisatie beter begrepen werd na deze week. Na het 

einde van de week voelden de geïnterviewden zich 

beter geïntegreerd en meer onderdeel van de orga-

nisatie. Een andere subcategorie van Klein (2015) 

binnen de praktijk ‘informeren van de nieuwkomer’ 

houdt trainingen in. Berenschot (z.d.) voegt hieraan 

toe dat organisaties, die inzetten op het stimuleren 

en mobiliseren van talent van hun werknemers, veel 

succesvoller zijn.  

Wanneer de vraag gesteld werd hoe BENEO zich po-

sitioneert rond de ‘War for Talent’ antwoordde 70% 

dat BENEO hier goed in bezig is. De manier hoe trai-

ningen worden aangeboden kan verbeteren. 

“Een tool waarin wij zien welke opleidingen 

plaatsvinden en wanneer zou een veel duide-

lijker overzicht geven, nu moeten we gewoon 

vragen wat we willen volgen.” (Respondent 3)  

Respondent 4 vindt dat de duurtijd van het aanvra-

gen van een training tot degelijk de training volgen, 

te lang duurt.  

Vervolgens houdt 20% van de respondenten een ne-

gatief gevoel over aan het onboardingsproces. Dit lag 

aan een arm communicatiebeleid en te weinig inves-

teren in de voortgang van de werknemer.  

“Het leek alsof ik aan het zwemmen was om 

niet te verdrinken. Ik had niemand waar ik 

vragen aan kon stellen en moest mijn plan 

trekken. Het enige wat mij er toen door heeft 
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geholpen waren de collega’s en HR- werkne-

mers.” (Respondent 5) 

Bij de vraag wanneer de respondenten zich geïnte-

greerd voelden binnen de organisatie was het ant-

woord gemiddeld anderhalf jaar.  

“Ik denk dat we nooit volledig on board zijn, 

ik denk dat het eerder een leerproces is waar 

we continu bij blijven bijleren. Je ervaart het 

maar zo positief als hoe je er tegenover staat” 

(Respondent 4) 

Benchmarking 

Het doel van benchmarking was om te bekijken hoe 

het onboardingsproces loopt bij andere organisaties 

van een andere sector. Wat Tobania anders doet dan 

BENEO is dat zij tweewekelijks een oriëntatiedag 

voorzien. In deze oriëntatiedag wordt er een intro-

ductie gegeven, uitleg over alle HR-aspecten en een 

voorstelling van de missie en visie door de CEO. Om 

de collega’s met elkaar kennis te laten maken wordt 

er dan ook een lunch georganiseerd. Verder worden 

de werknemers voorzien van een welkomstpakket 

met een notitieboekje, waar ze dan hun bevindingen 

van de presentaties in noteren. Wanneer de oriënta-

tiedag niet plaats vindt op de eerste werkdag wordt 

er op de eerste werkdag samen gezeten met HR. 

Daar wordt alles uitgelegd rond HR. Rond Feedback 

heeft Tobania een online platform waar werknemers 

zowel feedback geven als nemen. Daarnaast hebben 

ze op hun online platform ook een tool waar een 

overzicht van het aanbod opleidingen wordt weerge-

geven. Als laatste heeft Tobania ook maandelijks 

sprekers die over bepaalde topics komen spreken die 

interessant zijn voor ieder departement. 

Greenfish verzorgt op de eerste werkdag anderhalf 

uur voor onboarding. Inhoudelijk zijn dit introducties 

en presentaties over Greenfish en praktische infor-

matie. Ook krijgen ze een welkomstpakket. Doorheen 

het verdere onboardingsproces voorziet Greenfish 

wekelijks een feedbackmoment. Tot slot biedt Green-

fish trainingen, teambuildings en ook sprekers aan.   

Discussie 

Een goed ontwikkeld onboardingsproces is cruciaal 

voor het aantrekken en behouden van werknemers 

(Akkers, 2017). BENEO heeft al een onboardingsbe-

leid, maar beseft dat onboarding een continu proces 

is (Sims, z.d.). Daardoor heeft BENEO gevraagd om 

hun onboardingsproces onder de loep te nemen. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe kan BENEO 

het onboardingsproces optimaliseren?”  

Om een antwoord te bieden op deze onderzoeks-

vraag neemt de onderzoeker de meest frappante re-

sultaten. Ten eerste werd de selectieprocedure on-

derzocht. Daaruit wordt geconcludeerd dat er een al-

gemene tevredenheid heerst. Een pijnpunt hier is dat 

maar 20% van de respondenten wist wat BENEO is. 

Degenen die wel van BENEO hadden gehoord, had-

den interesse in de agronomische sector. Een opmer-

king hier is, dat na de selectieprocedure de geïnter-

viewden wel goed konden samenvatten wat het 

imago van BENEO is. De aanbevelingen naar BENEO 

omtrent de selectieprocedure zijn miniem. Het beeld 

van BENEO kan versterken door actiever rond Em-

ployer Branding te werken naar de arbeidsmarkt toe. 

Dit kan aan de hand van in te zetten op sociale me-

dia.  

Als tweede heeft de onderzoeker zich bevraagd naar 

preboarding. Ondanks het feit dat 20% van de res-

pondenten aangeeft dat de communicatie niet vlot 

verloopt, is dit een aandachtspunt voor BENEO. Uit 

de resultaten wordt afgeleid dat praktische informa-

tie zoals de locatie en agenda niet duidelijk genoeg 

werd gecommuniceerd. De aanbeveling bij preboar-

ding voor BENEO is om een duidelijker communica-

tieplan op te stellen. Een checklist voor elke nieuwe 

werknemer vanaf het contract is ondertekend tot en 

met de eerste werkdag kan hierbij helpen. Dit kan 

doorgaand nog doorgetrokken worden in het verdere 

onboardingsproces.  
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Een derde segment dat onderzocht werd, is de eerste 

werkdag. Over het algemeen wordt er geconcludeerd 

dat de eerste werkdag bij BENEO goed ontvangen 

wordt. Van de respondenten vindt 80% dat de eerste 

werkdag voldoende informeert op basis van missie en 

visie, cultuur en de werknemers zelf. In de literatuur 

besteed BENEO dus voldoende tijd aan connectie, 

cultuur en gemeenschap. (Bazelmans, 2018). Een 

pijnpunt hier is dat er te weinig materiaal rond prak-

tische informatie is zoals know-how en principes van 

de organisatie, wat volgens de literatuur behoort tot 

conformiteit (Bazelmans, 2018).  

Een aanbeveling hier is om digitaal een ‘toolbox’ te 

voorzien met informatie wat in de eerste plaats een 

nieuwe werknemer nodig heeft, maar ook in het al-

gemeen voor werknemers. Uit de resultaten wordt 

afgeleid dat respondenten moeite hadden om infor-

matie te verwerken en te onthouden. Een manier om 

informatie te verzamelen zou hier niet mis staan. Dit 

is interessant op langere termijn voor de werknemer 

wanneer er vragen zijn. 

Vervolgens is er onderzocht hoe het verdere onboar-

dingsproces loopt bij BENEO. Een grote succesfactor 

voor BENEO zijn de collega’s, ofwel in de literatuur 

gemeenschap genoemd (Bazelmans, 2018). De 

vraag: “Wat zorgde voor integratie?” werd voor 

100% beantwoordt met “de collega’s.” Bij BENEO 

heerst er een open sfeer waar collega’s open staan 

voor vragen en opmerkingen. Dankzij de steun van 

de collega’s raakten 20% van de respondenten die 

een negatief gevoel van onboarding doorliepen,  door 

deze periode. BENEO heeft ook een onboarding eve-

nement dat een week duurt met nieuwe werknemers, 

dit wordt door de geïnterviewden die deze heeft ge-

volgd 100% ervaren als een grote meerwaarde voor 

hun integratie binnen de organisatie. Een belangrijke 

factor dat ook betekenis had voor integratie, zijn de 

feedback momenten. Van al de respondenten vindt 

90% dat vaste feedback momenten ingeschakeld 

moet worden. Hiervan had 30% geen vast feedback 

moment, waarvan 20% hier wel nood aan had. 

 Een laatste punt bij het onboardingsproces is de ma-

nier hoe BENEO ervoor zorgt dat hun werknemers 

blijven, en hun talenten ontwikkelen. Het onderzoek 

gaf aan dat 70% van de respondenten vindt dat BE-

NEO zich goed positioneert tegenover de ‘War for Ta-

lent’. De manier waarop BENEO dit doet wordt door 

30% bekritiseert en er is van mening dat dit geopti-

maliseerd kan worden. Volgens de respondenten 

duurt het proces van trainingen aanvragen te lang en 

moet er een beter overzicht gegeven worden van het 

aanbod. In de literatuur wordt besproken dat het sti-

muleren en mobiliseren van talent werknemers suc-

cesvoller maakt (Berenschot z.d.). 

Daarnaast heeft de onderzoeker ook aan benchmar-

king gedaan. Een aanbeveling dat hieruit gemaakt 

wordt door de onboardingsprocessen te vergelijken 

met elkaar is onder andere; inzetten op een online 

platform waar het aanbod van trainingen gegeven 

wordt en waar de werknemers zich ook voor inschrij-

ven. Voor de nieuwkomers bij Tobania wordt een ori-

entatiedag voorzien waar presentaties worden gege-

ven rond de missie en visie van de organisatie en de 

departementen. Zij zitten ook samen met HR waar 

alle aspecten van HR wordt uitgelegd en wat belang-

rijk is om te weten. Bij zowel Tobania als Greenfish 

wordt er een welkomstpakket gegeven waar onder 

andere een notitieboekje in zit. Dit is ook een aanbe-

veling naar BENEO toe om de werknemers de infor-

matie beter te laten verwerken bij de eerste werkdag. 

Aansluitend werken deze organisaties vrijwel enkel 

met online tools. Zij hebben een tool voor opleidin-

gen, maar ook voor het aanvragen en geven van 

feedback. Dit is een laatste aanbeveling naar BENEO 

toe zodat zij zich ook hier in verder kunnen ontwik-

kelen. De literatuur zegt dat in een wereld waar tech-

nologieën blijven vernieuwen, digitalisering niet kan 

ontbreken binnen onboarding. Dit wordt gezien als 

een trend binnen onboarding (Werf&, 2016).  

Tot slot wordt er geconcludeerd dat het onboardings-

proces van BENEO positief wordt ontvangen. Uit dit 
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onderzoek wordt er vastgesteld dat het onboardings-

proces nog kan optimaliseren rond digitalisering, het 

aanbieden van praktische informatie en duidelijke 

communicatie naar de nieuwe werknemer vanaf dag 

0. Finaal wordt er besloten dat er een verband be-

staat tussen ‘War for Talent’, talentmanagement en 

onboarding. 

 

Julie DE STERCK 
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EINDNOTEN 

 

1 Link naar website BENEO: https://www.beneo.com/ 
2 Logboek respondenten: 

 

 
3 Link naar website Tobania: https://www.tobania.be/en-gb/ 

 
4 Link naar website Greenfish: https://www.greenfish.eu/  
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Algoritmes als assistenten van de recruiter  

Het gebruik van artificiële intelligentie bij rekrutering 

Silke GERETS 

 

Abstract: In een digitaal tijdperk waar de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer toeneemt, is het 

belangrijk om innovatief te blijven. Ook imec is zich hier sterk bewust van. Door gebruik te maken van 

artificiële intelligentie kan imec verschillende van de huidige processen op een veel efficiëntere wijze 

aanpakken waardoor de recruiters meer tijd verwerven om aandacht te besteden aan wat er echt toe 

doet: de kandidaatservaring. Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook hoe imec artificiële intelligentie kan 

toepassen binnen rekrutering zonder de kandidaatservaring te schaden. Tijdens mijn onderzoek heb ik 

gebruik gemaakt van een literatuurstudie, een social hackaton en tot slot diepte-interviews om een zo 

breed mogelijk beeld te krijgen van welke toepassingen allemaal mogelijk zijn en wat eventuele risico’s 

kunnen zijn. Aangezien er op dit moment amper organisaties op dagelijkse basis gebruik maken van 

deze technologie, is het vooral belangrijk om verschillende visies en ideeën te verzamelen. De belang-

rijkste oorzaken van de afwachtende houding in de meeste organisaties zijn de algoritmes die nog niet 

helemaal op punt staan door gebrek aan voldoende data-input, de onduidelijke wetgeving over de ver-

antwoordelijkheden van de recruiter en de angst voor een onpersoonlijke benadering ten opzichte van 

de kandidaat. Door middel van een gedetailleerd stappenplan kan imec steeds meer artificiële intelli-

gentie gaan implementeren naar de toekomst toe.  

Keywords:  artificiële intelligentie, digitalisering, rekrutering, imec 

 

Inleiding 

Imec, de organisatie waar ik mijn laatstejaarsstage 

doe, is een organisatie die zeker niet wil stilstaan in 

een tijd van voortdurende innovaties. Voor mijn ba-

chelorproject mocht ik onderzoeken wat de impact 

van artificiële intelligentie is op de ervaring van de 

kandidaat tijdens het rekruteringsproces. Ze gebrui-

ken deze technologie op dit moment nog niet binnen 

rekrutering, maar ze overwegen sterk de implemen-

tatie ervan nadat ze op de hoogte zijn gebracht van 

alle mogelijke gevolgen voor de ervaring van de kan-

didaat.  

Het doel van mijn onderzoek is om een antwoord te 

bieden op de vraag hoe imec artificiële intelligentie 

kan toepassen binnen rekrutering zonder de kandi-

daatservaring te schaden. Het onderzoek beperkt 

zich tot de concrete toepassingen van artificiële intel-

ligentie binnen rekrutering en de daarbij horende 

voor- en nadelen.  

Om hier een antwoord op te kunnen bieden, is het 

belangrijk om eerst te vermelden wat artificiële intel-

ligentie precies is. Volgens Decaestecker en Faniel 

(2019) is het niet zo simpel om hier een algemene 
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omschrijving aan te geven die voor iedereen accep-

tabel is. Het is zelfs al moeilijk om enkel de term “in-

telligentie” te definiëren. 

Ze omschrijven “intelligentie” in hun boek als het ver-

mogen om complexe doelstellingen te realiseren. 

Wanneer dit vermogen vervolgens voor een gedeelte 

wordt uitgeoefend door computers, machines of  an-

dere door de mens ontworpen artefacten, gaat het 

over artificiële of kunstmatige intelligentie. Het is zo-

wel een wetenschap als een praktisch uitgeoefende 

discipline (Decaestecker en Faniel, 2019). 

Voor veel mensen lijkt het alsof artificiële intelligentie 

een nieuwe ontdekking is, maar eigenlijk bestaat 

deze technologie al meer dan 50 jaar. De belangrijk-

ste uitvinders zijn Marvin Minsky en Douglas Engel-

bert. De naam ‘artificiële intelligentie’ werd echter ge-

geven door John McCarthy (Burgess, 2018). 

Tecuci (2012) concludeerde dat het belangrijk is om 

deze artificiële intelligentie verder te ontwikkelen 

aangezien we steeds vaker op de grenzen van het 

menselijk brein botsen. Een computer heeft namelijk 

geen last van stress, vermoeidheid, subjectiviteit, 

vergeetachtigheid, een kort geheugen en ga zo maar 

verder. Artificiële intelligentie handelt immers snel, 

exact en objectief. 

De technologie die komt kijken bij artificiële intelli-

gentie, bestaat uit algoritmes. Een algoritme is een 

opeenvolging van instructies die gevolgd moeten 

worden om een opdracht te voltooien. De algoritmes 

die bij artificiële intelligentie gebruikt worden, zijn in-

gewikkelde statistische modellen die ervoor zorgen 

dat we de beste uitkomst krijgen voor de gevraagde 

opdracht. Een voorbeeldvraag voor artificiële intelli-

gentie is om op basis van de films die een bepaalde 

persoon graag kijkt, te voorspellen welke films hij of 

zij nog graag zou kijken (Burgess, 2018). 

Er bestaan twee soorten van leren binnen artificiële 

intelligentie volgens Burgess (2018). Aan de ene kant 

bestaat er “supervised learning” en de andere kant 

hebben we “unsupervised learning”.  De eerste soort 

is de meest voorkomende binnen artificiële intelligen-

tie. Deze techniek gebruikt enorme hoeveelheden ge-

structureerde of halfgestructureerde data om ze na-

dien in categorieën in te delen. Deze data kan be-

staan uit foto’s, geschreven woorden of geluiden. De 

tweede soort daarentegen gebruikt enorme hoeveel-

heden data die geen onderlinge link hebben. Via ar-

tificiële intelligentie worden er dan groepen binnen 

deze data gemaakt. De techniek weet niet wat de 

data betekent, maar probeert patronen erin te her-

kennen. Wanneer de groepen gevormd zijn, kunnen 

er via artificiële intelligentie eventuele voorspellingen 

gemaakt worden voor nieuwe input. 

Ginni Rometty, de CEO van IBM, geeft aan dat in de 

komende vijf tot tien jaren artificiële intelligentie een 

invloed zal hebben op alle jobs die er momenteel be-

staan. Vandaar dat het enorm belangrijk wordt om 

vanuit HR transparant te zijn naar medewerkers toe 

over hun carrière in de organisatie. Door middel van 

artificiële intelligentie, kan er enorm veel data van de 

medewerkers verzameld worden en die data kan dan 

vervolgens ingezet worden om potentiële nieuwe car-

rièrepaden binnen de organisatie voor hen uit te stip-

pelen (Rosenbaum, 2019). 

In het artikel van Verhoest (2018) stelt men vast dat 

HR bang is voor artificiële intelligentie. Het is uiter-

aard belangrijk dat we ons durven af te vragen hoe 

deze technologie nu precies werkt en we beseffen dat 

het de banen in de toekomst een andere vorm zal 

geven. Deze automatisering en digitalisering zal er 

bovendien ook voor zorgen dat er nieuwe profielen 

nodig zijn in heel veel verschillende sectoren en dus 

ook binnen HR. Daarom is het nodig dat HR eerst de 

eigen werking en processen in vraag gaat stellen. De 

technologie van artificiële intelligentie biedt een 

enorme tijdswinst en kan in veel gevallen een toege-

voegde waarde betekenen. Digitale assistenten kun-

nen immers gebruikt worden om op ieder moment 

klaar te staan voor de eigen werknemers en op die 

manier hun productiviteit versterken. In dit onder-

zoek spits ik echter vooral toe op de toepassingen 

binnen rekrutering.  
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Methodologie 

Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag wat 

de impact van artificiële intelligentie binnen rekrute-

ring op de kandidaatservaring is, heb ik gebruik ge-

maakt van drie verschillende onderzoeksmethoden.  

Eerst en vooral heb ik me verdiept in het onderwerp 

door middel van een uitgebreide literatuurstudie. Het 

was immers cruciaal om achtergrondinformatie te 

verzamelen met betrekking tot het onderwerp voor-

dat ik erover in gesprek kon gaan met deskundigen. 

Een belangrijk voordeel van een literatuurstudie is 

volgens Cosemans en Dilworth (2018) namelijk dat je 

op deze manier een zo compleet mogelijk beeld ver-

krijgt van wat er over het onderzoeksonderwerp be-

kend is in de wetenschap. 

Daarna heb ik binnen imec tien experten op het ge-

bied van rekrutering samengebracht met twee speci-

alisten op het vlak van artificiële intelligentie om zo 

samen tot nieuwe inzichten te kunnen komen en de 

huidige processen te optimaliseren. Door de organi-

satie van deze social hackaton kunnen de noden van-

uit rekrutering gekoppeld worden aan nieuwe ideeën 

en oplossingen op basis van artificiële intelligentie. 

Een social hackaton is volgens Cosemans en Dilworth 

(2018) een evenement waarin mensen met verschil-

lende expertises en ervaringen hun slimme hoofden 

bij elkaar steken om binnen een korte, vastgestelde 

tijd een bepaald probleem op te lossen. 

Tot slot heb ik door middel van acht diepte-inter-

views, die telkens tussen de 30 en 60 minuten duur-

den, de technologische aanpak bij andere organisa-

ties bevraagd. Op die manier kon ik immers nieuwe 

ideeën verwerven die ik dan later samen met de re-

sultaten van de social hackaton kon omzetten in een 

actieplan voor de implementatie van artificiële intelli-

gentie binnen de rekrutering bij imec. 

Aangezien ik drie verschillende onderzoeksmethoden 

heb gebruikt, bestond mijn doelgroep dan ook uit een 

gevarieerd panel: tien experten binnen HR en dan 

specifiek binnen rekrutering, twee in-house specialis-

ten van imec op het gebied van artificiële intelligentie 

en tot slot ook de acht technologische HR-experten 

bij de andere organisaties die ik heb bevraagd. 

Uiteraard heb ik telkens opnieuw toestemming ge-

vraagd voordat ik de gesprekken tijdens mijn onder-

zoek opnam zodat ik de interessante informatie en 

ideeën nadien correct kon verwerken vanuit mijn per-

soonlijke online Notebook waar ik alles bewaarde.  

Tijdens de social hackaton nam ik notities die ik later 

samen met de opname verwerkte tot concrete, uit-

gewerkte ideeën. Vervolgens kon ik die plannen dan 

bespreken met mijn stagebegeleidster Chris Been-

ders zodat we concreet al één van de oplossingen in 

de praktijk konden uitwerken voor het einde van mijn 

laatstejaarsstage bij imec.  

Mijn aanpak tijdens de diepte-interviews zag er an-

ders uit. Hier maakte ik gebruik van een gestructu-

reerde lijst met vragen die ik vooraf bedacht had. 

Wanneer iemand een interessant antwoord gaf, kon 

ik hier dieper op ingaan zonder dat ik het overzicht 

zou verliezen. De regelmaat gaf het voordeel dat ik 

achteraf makkelijk de resultaten met elkaar kon ver-

gelijken. Ik kon de antwoorden optimaal analyseren 

door per categorie te kijken welke antwoorden gelij-

kenissen vertoonden en welke net verschillend wa-

ren. 

Om mijn onderzoek af te ronden, heb ik alle input 

van de drie sub-onderzoeken gegroepeerd en een 

stappenplan uitgewerkt voor imec. Hierbij heb ik re-

kening gehouden met de nodige middelen, de effort 

die erin dient gestoken te worden en het kosten-

plaatje. Door middel van het stappenplan krijgt de 

organisatie nu een concreet beeld welke vormen van 

artificiële intelligentie imec kan toepassen en op 

welke termijnen. 

Resultaten 

Tijdens mijn diepte-interviews kwamen zeer verschil-

lende resultaten naar voren. Sommige organisaties 

blijken al veel verder te staan in de implementatie 
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van artificiële intelligentie dan anderen. Daarnaast 

staat het ene bedrijf ook positiever ingesteld ten op-

zichte van de technologie dan het andere. Ik zal mijn 

resultaten toelichten aan de hand van drie grote 

thema’s die ik heb bevraagd tijdens de diepte-inter-

views: de toepassingen die de organisaties (eventu-

eel) nu al gebruiken, de aandachtspunten die komen 

kijken bij de concretisering en uiteraard de ervaring 

van de gebruikers.  

1. Toepassingen bij andere organisaties 

Het grootste aantal van de ondervraagde organisa-

ties, geeft aan dat ze voornamelijk bezig zijn met au-

tomatisering. De volgende stap is de toepassing van 

artificiële intelligentie, maar daar wordt op dit mo-

ment vooral over gebrainstormd en soms worden er 

al voorbereidingen voor getroffen. 

Dit komt overeen met de resultaten van het onder-

zoek van Delaware en Vacature.com (2018). Hier 

geeft slechts één op vier van de ondervraagden aan 

dat ze vandaag of in de nabije toekomst al bezig zijn 

met artificiële intelligentie in hun organisatie. Op dit 

moment zijn de toepassingen die het meest gebruikt 

worden automatische cv-screening en het personali-

seren van nieuws en content. Dit is in 11% van de 

ondervraagde organisaties het geval. Daarnaast blijkt 

echter wel dat er vooral veel interesse is voor chat-

bots of personal assistants. Die worden vandaag de 

dag nog maar bij 5% van de ondervraagde bedrijven 

gebruikt.  

Deze literatuur bevestigt de antwoorden van de res-

pondenten in de diepte-interviews. In bijna iedere or-

ganisatie die ik bevroeg, was er sprake persoonlijke 

content op het intranet. Bij enkele ondervraagden is 

er vervolgens ook sprake van voorbereidingen voor 

een chatbot. De echte toepassing is tot op heden nog 

bij geen enkele organisatie gefinaliseerd.  

De plannen voor de implementatie van artificiële in-

telligentie in de toekomst zijn vooral terug te vinden 

bij grote bedrijven. Onder de organisaties met meer 

dan 500 werknemers, blijkt ongeveer één op twee 

hier al ideeën rond te hebben. Bij kleinere bedrijven 

is dat veel minder het geval. Daar heeft maar één op 

vier van de ondervraagde organisaties al concrete 

plannen op tafel liggen (Delaware en Vacature.com, 

2018).  

Ook dit komt overeen met mijn bevindingen. De “klei-

nere” organisaties die ik bevroeg, zijn op dit moment 

nog volop bezig met het automatiseren van hun pro-

cessen. In de grotere organisaties onder de respon-

denten bestaan er vaak gespecialiseerde teams bin-

nen het bedrijf die bezig zijn met de ontwikkeling van 

concrete toepassingen, waardoor ze veel meer mo-

gelijkheden hebben om snel in te zetten op deze di-

gitale trend.   

Een ander belangrijk aspect dat komt kijken bij de 

implementatie van artificiële intelligentie, is de vraag 

of zowel de werknemers als de techniek hier klaar 

voor zijn. Uit de bevraging blijkt immers dat bij 69% 

van de bedrijven de werknemers en de HR-afdeling 

hier nog niet klaar voor zijn. Daarnaast zouden ook 

de toepassingen van artificiële intelligentie bij 80% 

van de organisaties nog niet op punt zijn. De combi-

natie van deze elementen maakt het moeilijk om 

deze innovatieve toepassingen optimaal te gebrui-

ken. Tot slot geven HR-beleidsverantwoordelijken 

ook zelf aan dat hun kennis over het onderwerp on-

toereikend is waardoor het moeilijk is om de rest te 

begeleiden (Delaware en Vacature.com, 2018).   

Deze cijfers zijn opnieuw erg representatief voor mijn 

onderzoek. Onder de bevraagde medewerkers bleek 

de definitie van artificiële intelligentie telkens te ver-

schillen. De insteek bij iedere organisatie was telkens 

verschillend en er was maar één bedrijf dat echt al 

concreet op dagelijkse basis gebruik maakt van de 

technologie.  

Een belangrijk aspect waarom organisaties nog twij-

felen, is de wetgeving die erbij komt kijken. Uit het 

onderzoek van Meheus (2018) blijkt dat de betrok-

kene het recht heeft om niet onderworpen te worden 

aan geautomatiseerde besluitvorming. De sollicitant 

moet op de hoogte gebracht worden wanneer hij 

hieraan onderworpen wordt en de organisatie moet 
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ervoor zorgen dat ten allen tijde de rechten en vrij-

heden van de betrokken persoon gegarandeerd wor-

den. Daarnaast heeft de sollicitant ook het recht op 

een menselijke tussenkomst of het recht om het be-

sluit aan te vechten. 

Deze bezorgdheid kwam steeds opnieuw naar boven 

gedurende de diepte-interviews. Veel organisaties 

maken immers nog geen gebruik van artificiële intel-

ligentie, omdat ze juridisch niet weten wie er verant-

woordelijk is bij eventuele “foute beslissingen” van 

de technologie. Daarnaast willen ze ook geen kandi-

daten mislopen door een te onpersoonlijke benade-

ring ten opzichte van de potentiële medewerker. 

Bij werving & selectie worden de persoonsgegevens 

gebruikt om de gepaste sollicitant te zoeken en se-

lecteren. Daardoor zit de afdeling in de rol van ver-

werkingsverantwoordelijke of data controller. De ver-

plichtingen die hierbij komen kijken zijn het aanstel-

len van een DPO of Data Protection Officer en er 

moet een DPIA of Data Protection Impact As-

sessment uitgevoerd worden. Dat laatste moet toe-

gepast worden aangezien er een hoog risico is voor 

de rechten en vrijheden van de sollicitant. Er wordt 

immers een grondige inschatting van de potentiële 

kandidaat gemaakt. Het is ook belangrijk dat de be-

trokken werknemers op deze afdeling steeds op de 

hoogte zijn van alle procedures wanneer er een da-

talek zou zijn. Op dat moment moet er een procedure 

zijn vastgelegd waarbij de kandidaat beroep kan 

doen op alle rechten die van toepassing zijn (Meheus, 

2018). 

Hier is nog geen enkel van de respondenten mee be-

zig. De bevraagde rekruteringsverantwoordelijken 

zoeken op dit moment nog voornamelijk informatie 

over het thema voordat ze echt acties willen onder-

nemen. 

2. Aandachtspunten bij implementatie 

Doordat het doel van artificiële intelligentie is om het 

gedrag van mensen zo veel mogelijk na te bootsen, 

kan deze technologie onbetrouwbaar en gevaarlijk 

worden. Het wordt gevaarlijk wanneer we volledig op 

artificiële intelligentie gaan vertrouwen. Wanneer er 

dan toch iets mis zou gaan tijdens het proces, zal de 

fout namelijk niet waargenomen worden. Zelfs wan-

neer de fout wel gedetecteerd wordt, bestaat het ge-

vaar dat medewerkers niet weten hoe ze het moeten 

oplossen (Parnas, 2017). 

Dit is de grootste bezorgdheid bij de bevraagden tij-

dens de diepte-interviews. De medewerkers geven 

aan dat ze het moeilijk vinden om dat stukje controle 

uit handen te geven aan een technologie. Aangezien 

er momenteel een enorme krapte op de arbeidsmarkt 

heerst, willen ze geen potentiële kandidaten verliezen 

door een fout in een algoritme.  

Het blijft uiteraard wel steeds belangrijk om ook kri-

tisch naar deze nieuwe methoden en technieken te 

kijken. Het moet wetenschappelijk aangetoond kun-

nen worden dat op deze manier het werkgedrag ef-

fectief voorspeld wordt. We zien steeds vaker dat vi-

deosollicitaties gebruikt worden om zo de persoon-

lijkheidskenmerken van een sollicitant in kaart te 

kunnen brengen. Ook gezichtsherkenning wordt in de 

praktijk steeds vaker gebruikt, maar niet iedere we-

tenschapper is hier even enthousiast over. Ze bewe-

ren dat deze techniek geen enkele voorspellende 

waarde heeft en dat HR nog veel te vaak gelooft in 

pseudowetenschappen (Vereecken, 2018).  

Binnen imec maken ze op dit moment ook al gebruik 

van video-interviews. Tijdens de social hackaton 

kwam naar voren dat de medewerkers hier zeker 

sterker op willen inzetten en eventueel zelfs willen 

deelnemen aan het testpanel van het bedrijf Cammio 

dat wil proberen om hier persoonlijkheidskenmerken 

uit te halen op basis van artificiële intelligentie. Op 

dit moment is de uitkomst van het algoritme niet 

doorslaggevend en wordt deze beslissing enkel ge-

bruikt om de overeenkomst met het besluit van de 

recruiter te checken. Indien beide overeenkomen zou 

dat in de toekomst echter wel een efficiënte manier 

van aanwerven betekenen. Dan zou imec namelijk 

door middel van enkele video-interviews veel meer 
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kandidaten kunnen bereiken om daar vervolgens een 

matchingpercentage van te berekenen.  

Het blijft volgens Vereecken (2018) ontzettend be-

langrijk dat recruiters zich baseren op evidence-ba-

sed methodes aangezien de sollicitant niet in gevaar 

mag komen door een conclusie op basis van een 

techniek die geen voorspellende waarde heeft. Dit 

kost niet alleen veel geld voor de organisatie door de 

dure aanwerving, maar ook de imagoschade mag 

hierdoor zeker niet onderschat worden.  

3. Ervaring van de gebruikers 

Volgens Gimbel (2016) zouden organisaties evenveel 

aandacht moeten besteden aan de kandidaatserva-

ring als aan de klantervaring. Organisaties kunnen 

immers geen nieuw talent aantrekken zonder de 

praktijken toe te passen die ze gebruiken om hun 

klanten tevreden te houden. De kandidaatservaring 

is gebaseerd op het volledige proces van rekrutering. 

Vandaar dat de auteur in het artikel 5 belangrijke ele-

menten aanhaalt om als organisatie op te letten.  

Om te beginnen is het belangrijk om te weten welke 

kandidaten je wilt aantrekken tot de organisatie. 

Daarna is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze 

in contact komen met het merk en dat gaat het best 

door zo veel mogelijk zichtbaar te zijn voor de poten-

tiële kandidaat (Gimbel, 2016). 

Uit de resultaten van de diepte-interviews blijkt dat 

veel kandidaten het vervelend vinden als ze over-

spoeld worden door potentiële werkgevers. Vandaar 

dat één van de organisaties die ik heb bevraagd dan 

ook gerichter is gaan zoeken naar kandidaten. Ze on-

derzochten via welk kanaal en op welke manier de 

juiste profielen het liefst werden benaderd en konden 

op die manier veel efficiënter rekruteren. De tijd die 

ze anders zouden steken in de cv-screenings, gebrui-

ken ze er nu voor gerichte zoekacties.  

Vervolgens maakt Gimbel (2016) duidelijk dat de 

kandidaten ook binnen het bedrijf een goed gevoel 

moeten krijgen wanneer ze bijvoorbeeld op sollicita-

tiegesprek komen. Ze zijn er voor het gesprek, maar 

daarnaast moeten ze zich wel comfortabel blijven 

voelen zodat ze een connectie krijgen met de cultuur 

van de organisatie.  

Als derde puntje is het belangrijk om steeds authen-

tiek te blijven als organisatie. Op die manier kan de 

kandidaat geen verkeerde verwachtingen creëren 

waardoor de kans op een mismatch kleiner wordt. 

Indien dat niet het geval is, zou de kandidaat immers 

slecht kunnen gaan spreken over de organisatie en 

dat komt de employer branding zeker niet ten goede 

(Gimbel, 2016). 

Door op voorhand te checken hoe groot de match 

tussen de kandidaat en de organisatie is, kan de re-

cruiter veel meer aandacht besteden aan het per-

soonlijk contact met de kandidaat en de eventuele 

onboarding. Hierdoor kan er meer tijd besteed wor-

den aan de kandidaatservaring en uit de diepte-inter-

views bleek dat een groot voordeel te zijn. 

Uit het artikel van Gimbel (2016) blijkt dat het ook 

belangrijk is om steeds attent te zijn naar de poten-

tiële kandidaat toe. Een belangrijk aspect daarvan is 

de waarde  in te schatten van de tijd die de sollicitant 

in het rekruteringsproces steekt. Uit de diepte-inter-

views resulteerde dat dit een knelpunt blijkt te zijn bij 

verschillende organisaties 

Tot slot is het ook belangrijk om kandidaten niet met 

lege handen te laten vertrekken na een sollicitatiege-

sprek. Als blijkt dat ze toch niet de geschikte kandi-

daat zijn, is het belangrijk om hen feedback te geven 

op het sollicitatiegesprek. Op die manier kunnen ze 

zichzelf verbeteren voor de toekomst en ervaren ze 

de organisatie niet onmiddellijk als iets negatief 

(Gimbel, 2016). Verschillende van de bevraagde or-

ganisaties stonden open voor eventuele hulp hierbij 

door middel van artificiële intelligentie. 

Dit laatste wordt ook nog eens bevestigd in het arti-

kel van Gale (2016). Zij bevestigt dat de meeste ne-

gatieve commentaren komen van kandidaten die 

nooit meer iets hebben gehoord na hun sollicitatie. 
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In de praktijk blijkt dat ongeveer 65% van de kandi-

daten die solliciteren voor een vacature, nooit een re-

actie terug krijgen van de organisatie. Dit wekt 

enorme frustraties op, omdat sollicitanten hierdoor 

het gevoel krijgen dat de tijd die ze erin steken niet 

gewaardeerd wordt. Deze literatuur werd opnieuw 

bevestigd in de diepte-interviews. 

Het is over het algemeen een uitdaging voor recrui-

ters om iedere geïnteresseerde kandidaat persoonlijk 

te bedanken. Om deze kostbare tijd te sparen, zou 

ook hier artificiële intelligentie een rol kunnen spelen. 

Wanneer de cv-screening gebeurt, kan deze techno-

logie onmiddellijk achterhalen of de kandidaat ge-

schikt is. Als dit niet het geval is, kan er door middel 

van artificiële intelligentie onmiddellijk een antwoord 

gestuurd worden waarom de kandidaat niet geschikt 

is, samen met een bedanking (Gale, 2016). 

Discussie 

Op basis van mijn onderzoek blijkt dat verschillende 

organisaties onderzoek doen naar de implementatie 

van artificiële intelligentie, maar dat er nog maar zeer 

weinig bedrijven zijn die de technologie effectief toe-

passen in hun rekruteringsproces. Het overgrote deel 

van organisaties is vooral bezig met automatisering. 

Een volgende stap is voor de meeste organisaties de 

overgang naar het gebruik van artificiële intelligentie.  

De oorzaken hiervan zijn enerzijds de algoritmes die 

nog niet volledig ontwikkeld zijn zodat ze foutloos be-

slissingen kunnen nemen, maar anderzijds is ook de 

wetgeving er rond nog zeer onduidelijk. Het is een 

belangrijke vraag om te weten wie er verantwoorde-

lijk is bij bijvoorbeeld eventuele discriminatie. Tot slot 

zijn de meeste organisaties ook erg bang dat het re-

kruteringsproces op deze manier te onpersoonlijk 

wordt ten opzichte van de kandidaat. De positieve 

kandidaatservaring blijkt immers het belangrijkste 

streefdoel van alle organisaties die ik heb bevraagd. 

Hier zou artificiële intelligentie een grote ondersteu-

ning kunnen bieden. Het direct matchen van kandi-

daten en terugkoppelen van feedback, zijn hier en-

kele voorbeelden van.  

Aangezien er nog maar weinig organisaties zijn die al 

dagelijks gebruik maken van artificiële intelligentie, 

raad ik aan om een concreet stappenplan op te stel-

len voor imec. Het zou immers niet haalbaar zijn om 

onmiddellijk verschillende toepassingen tegelijk te 

implementeren. De algoritmes moeten eerst gevoed 

worden met heel veel geanonimiseerde data voordat 

ze echt waardevol kunnen zijn en daar kan imec wel 

al mee beginnen.  

Een moeilijkheid tijdens het onderzoek was het vin-

den van ervaringen bij andere organisaties. Doordat 

de meeste bedrijven op dit moment in de exploratie-

fase zitten, is het lastig om concrete tips te krijgen 

waar imec op zou moeten letten bij de implementa-

tie.  

Ondanks het gebrek aan ervaringen bij andere orga-

nisaties, vind ik het wel belangrijk om op voorhand 

alle toepassingen af te wegen. De voordelen moeten 

namelijk zeker opwegen tegen de nadelen voordat 

imec de technologie kan implementeren. Het gede-

tailleerde stappenplan heb ik dan ook verwerkt in 

mijn uiteindelijk product. Op basis van de ideeën die 

ik verzameld heb tijdens de social hackaton, de 

diepte-interviews en de literatuur, ben ik aan de slag 

gegaan om een tijdlijn met toepassingen van artifici-

ele intelligentie uit te werken voor imec. Daarnaast 

heb ik samen met enkele collega’s ook al een con-

crete aanzet gedaan naar de implementatie van een 

eerste applicatie.  
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The importance of volunteer motivation and satisfaction 

to improve volunteer retention and recruitment.  

Michael-Alexander Govaerts  

 

Abstract: The volunteer retention has been an significant organizational challenge for non-profit or-

ganizations, in this research we measure the volunteer motivations based on what attracts the volunteer 

to join the organization and what motivates the volunteer to remain in the organization. In this research 

60 volunteers of the Vancouver International Film Festival year-round programme were surveyed about 

their motivations to volunteer and on their intention to remain as a volunteer. How can VIFF improve 

their recruitment and that the elements: Enhancement, career, satisfaction , engagement, commitment 

and role identity can give the organization insight on how to improve the retention of volunteers.  

 

Keywords:  Volunteering, Volunteer satisfaction, Volunteer engagement 

 

Introduction 

“The most frequently asked and most perplexing 

question in the field of voluntary action - why do peo-

ple volunteer? - concerns the need, motives and de-

sires of individuals who decide to give freely of the 

time, energy, and skills to work in the country’s social 

service agencies” - (Anderson & Moore, 1978).  

Over the last few years, one half of the Canadian cit-

izens contributed their energy, skills and time to char-

ities and non-profit organizations (NPO’s) (Vézina & 

Crompton, 2012). The volunteer work is not only im-

portant for the individual volunteers but is also a 

great support for society as a whole.   

According to Vézina & Crompton (2012) The number 

of volunteers is growing faster than the Canadian 

population. However, keeping volunteers committed 

and engaged is still one of the toughest challenges  

 

for non-profits (Stukas, Hoye, Nicholson, Brown, & 

Aisbett, 2016). As a result, more than one-third of 

those who volunteer one year do not donate their 

time the next year, especially youth volunteers 

(Eisner, Jr, Maynard, & Washburn, 2009). 

Engagement is one of the most important factors to 

operate in a positive outcome for organizations and 

is linked with a positive psychological state connected 

with the outcome of the individual and the organiza-

tion. However, volunteer engagement has rarely 

been examined (Alfes, Shantz, & Bailey, 2016).  

The amount of non-profit organizations has increased 

significantly over the past years. As the work and ef-

forts of volunteers is crucial for non-profit organiza-

tions, therefore it is a priority for NPO’s to implement 

an effective strategy to increase the volunteering. 
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Recruiting and retaining volunteers but most of all 

understanding the motivations for volunteering 

should be the priority (Wymer, Self, & Findley, 2008).  

Previous studies in volunteerism agree that volun-

teers can compose homogeneous subgroups depend-

ing on various motives to join a specific volunteer or-

ganization. The retention of volunteers might be af-

fected by motivational issues (Papadakis, 2004). 

Therefore, it is crucial to learn about the factors that 

lead people to volunteer but most importantly to un-

derstand and implement them in the recruitment and 

management process (Papadakis, 2004).  

The research will focus on the non-profit organization 

the Vancouver International Film Festival (VIFF), 

more specifically on the volunteer year-round pro-

gramme. The research will give us insight in the mo-

tivations of the year-round volunteers of VIFF to un-

derstand what makes the volunteers satisfied and 

what retains them at the organization. The research 

seeks to give an answer to the following research 

questions: The data collected may uncover possible 

challenges related to the motivation and retention of 

the volunteers. Furthermore, the findings can im-

prove the recruitment strategy and retention of vol-

unteers in the future. 

1. What motivates the year-round volunteers 

to engage at the Vancouver International 

Film Festival?  

2. How satisfied are year-round VIFF volun-

teers?  

3. Is there a link between constructs related 

to volunteering and the years of experi-

ence as a volunteer or volunteer age?  

Methodology  

In order to answer these research questions, a quan-

titative research design is chosen. This research is 

based on a survey which has been taken amongst the 

Year-Round volunteers at VIFF. The survey has the 

purpose to give us clear results that will give us the 

possibility to make the link between years of experi-

ence, age and motivation.  

The first part of the investigation is based on a per-

sonal service safari, this type of research is based on 

the researcher’s experience gained by volunteering 

for the non-profit organization VIFF. The specific rea-

son for this type of research is to gain insight on what 

it is to be a volunteer and how the researcher can 

optimize the questions in the survey due to close con-

tact and in-depth exploration of motivations trough 

multiple contacts with volunteers and actively partic-

ipating in the recruitment process of VIFF. It is clear 

to say that the volunteer experience gave the re-

searcher insight on how to create and make the sur-

vey as accurate as possible under the supervision of 

the volunteer engagement manager. This type of re-

search is done by many other investigations because 

it is applicable on any organization and gives a clear 

view on how the organization functions as well in 

managing their volunteers.  

Based on the service safari and previous developed 

in-house surveys, the volunteer engagement survey 

is build for year-round volunteers. The On-line survey 

is sent out via e-mail amongst all the volunteers of 

the VIFF year-round programme. The On-line survey 

is build and the answers were collected trough Sur-

veyMonkey, an online tool specialised in Creating On-

line surveys. To acquire insights into the reasons why 

the volunteers are interested in VIFF.  

The first part of the survey is based on gaining de-

scriptive statistics. “How long have you volunteered 

with VIFF Year Round?” and “What is your age?”. The 

third question is based on gaining insight in which 

team our volunteers works: “Which team do you vol-

unteer on?”. Going from different teams of the year 

round programme: Year round Editing Team, Year 

round Office and Infoline Team, Year round 

Photo/Video Team, Year-round Concession Team 

Lead, Year-Round Concession/FOH Team, Year 

round Department Lead and Year Round Distribution 

Team.  
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The fourth question  is why they chose to volunteer 

for the VIFF Year-Round as it relates to our first re-

search question. The participants had to rank differ-

ent option on a scale of importance from 1 to 6 (Table 

1). The included questions were already in use by 

VIFF, the service safari confirmed these to be the 

common reasons for application. 

Table 1: Common reasons for application at VIFF 

year-round programme. 

 

The second part included three volunteer satisfaction 

questions with alternatives ranging from 1 (Ex-

tremely supported) to 5 (not at all supported), this 

question is related to the second research question. 

VIFF puts a significant effort in volunteer recognition, 

which is the main reason why this question is very 

important for the volunteer Year-Round programme.  

The third part of the survey consists of 14 questions 

(Table 2) based on six constructs related to: volun-

teer enhancement, career, satisfaction, engagement, 

commitment, and role identity. This part is related to 

the third research question. These topics and ques-

tions were adopted from Volunteer Function Inven-

tory. The published inventory contains more ques-

tions related to the constructs, however due to prag-

matic reasons VIFF retained only 14 questions (Clary, 

Snyder, Ridge, Stukas, & Meine, n.d.).  

Table 2: Constructs related to volunteering with 

specified questions. 

 

Agreeability was measured on a Liker scale being 1 

(Completely agree), 3 (neutral), till 5 (completely dis-

agree). These measurements were then transformed 

for analysis to 2 (completely agree), 0 (neutral), -2 

(completely disagree). Enhancement, has identified 

in research, is an essential construct as it is based on 

the volunteer experience and the choice of being a 

volunteer it is due to gain self-esteem (Erez, 

Mikulincer, van Ijzendoorn, & Kroonenberg, 2008). 

Enhancement was questioned by agreeing with the 

following statements “ I make a difference” and “Vol-

unteering has an positive impact on my sense of self-

worth” and “I believe volunteering year-round is a 

great way to make friends”.  

Career was questioned by agreeing with the following 

statements “I will use my volunteer experience from 

VIFF year-round on my resumé” and “I made contact 

volunteering year-round that will help my career”. In 

order to research the topic engagement we used the 

statements: “I am enthusiastic about my volunteer 

work for the year-round program at VIFF” and “I look 

forward to my next volunteer shift”. The topic com-

mitment was asked by the following questions “I take 

interest in the VIFF year-round’s future”, “I Find that 

the VIFF year-round values ate similar to my own val-

ues” and “I’m proud to say that I’m part of the VIFF 

year-round”.  

Role identity was questioned by the following state-

ments: “I feel that volunteering for the VIFF year-

round is a part of who I am” and “I feel a deeper 

connection to VIFF year-round trough my volunteer 

work”. Our last topic satisfaction was questioned by 

“I feel accounted for my preferences, skills and 

schedule when placing me on a team” and “I received 

appropriate training to carry out my volunteer role”.  

The fourth part of the survey is based on the year-

round volunteers’ intention to remain. The topic is 

questioned by the statement “How likely are you to 

continue volunteering with VIFF Year-round?” The 

measurement was done on a Liker scale going from 

1 (absolutely likely) to 5 (absolutely unlikely).  
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Validity & reliability 

The questions related to part 3 in the questionnaire 

are based on a published questionnaire (Clary et al., 

n.d.). which has been used to research motivation of 

volunteers. The questions were adapted based on 

our volunteer programme under the supervision of 

our volunteer engagement manager. The selection of 

14 questions out of the entire questionnaire was due 

to pragmatic concerns on the time to complete the 

questionnaire. In order to validate the derived ques-

tionnaire of 14 questions, a validation study should 

have been carried out in comparison with the original 

questionnaire, however this is out of scope of this 

project.  

Representativeness  

The survey resulted in a response rate of 33% from 

all our Year-Round volunteers. That means we have 

a nonresponse bias of 66%. In total we had a re-

sponse from 60 Year-Round volunteers of the 180 

volunteers of the Vancouver international film festi-

val.  

Results 

Descriptive Statistics 

From the 60 respondents, 41.67% is volunteering for 

their first year for the VIFF Year-Round programme. 

This is a trend that can be seen as a significant prob-

lem for non-profit organizations. One-third of the vol-

unteers who start volunteering for one year do not 

donate their time the next year (Eisner et al., 2009). 

This is followed by 26.67% volunteering their second 

year at VIFF. 21.67% is volunteering 3-5 years fol-

lowed by 5% that volunteered 6-10 years equal with 

5% that has volunteered for our VIFF year-round 

programme forever. Comparing to older volunteers,  

younger volunteers show a higher level of job satis-

faction factors, but they show less in commitment 

which results in the fact that they have more inten-

tion to leave to organization (Bang, 2015).  

1.67% is a youth volunteer (16-17 years), 6.67% is 

18-25 years old, and 11.67% is 26-35 years old, 15%  

 

from our VIFF year-round volunteers is 36-45 years 

old, 11.67% is 46-55 years old and 53.33% is 56 and 

up. It is clear to say that most of our year-round pop-

ulation circulates between “56 and up”. These num-

ber seem to be pretty uneven but this is a very nor-

mal outcome for non-profit firms, younger people 

may be more attracted by job opportunities where 

they actually can receive a monetarily compensation 

for their work (Bang, 2015).  

The VIFF year-round programme operates with dif-

ferent variety of teams: 5% is volunteering for the 

photo & video team, 6.67% is volunteering for the 

Year-round editing team equal with 6.67% depart-

ment lead team, 8.33% is volunteering for the office 

team, 11.67% volunteers for the distribution team. 

18.33% of the volunteers are concession team leads. 

The largest group amongst our volunteer programme 

is our concession/front of house team with 56,67% 

in total.   

Motivation  

Supporting the VIFF year round programme seems to 

be the main reason to volunteer for the organization 

with the highest rate of 56.67% (Table 3). 16.67% 

chose “to watch free films” as main reason, while 

10% decided belonging to the community is the main 

reason. 8.33% wanted to gain work experience fol-

lowing with 6.67% that wanted to make friends and 

a final 1.67% that wanted to donate related profes-

sional experience for the VIFF Year Round. Ques-

tioned by ranking in order of importance, going from  

1 as the most important reason to 6 as the least. 

Table 3: Over-all scores for reason of volunteering  
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In Table 4 the volunteers are grouped based on their 

years of experience as a volunteer and their reason 

for volunteering. Across all groups, it was observed 

that supporting VIFF is the most important reason for 

volunteering with First year volunteers (2.24), Sec-

ond year volunteers (1.44) and volunteers with over 

10 years of experience (1.67). In these three groups, 

gaining work experience was the least important rea-

son to volunteer.  

Table 4: Average scores for reason of volunteering 

per years of service.  

  

Table 5: Average scores for reason of volunteering 

per age category. 

 

In Table 5 the volunteers are grouped based on their 

age and their reason for volunteering. For the volun-

teers aged 56 or more, supporting VIFF year-round 

seems to be the main reason behind the choice for 

volunteering year-round (On average score of 1.50). 

There seems to be less interest in volunteer year-

round to gain work experience for the > 56 volun-

teers. According to Bang (2015), older volunteers are 

more likely to spent more attention on their current 

emotional elements instead of spending attention to 

work related elements, that’s the main reason why 

our older volunteers choose to support VIFF year-

round and make friends instead of gaining work ex-

perience and donating their professional experience 

(Bang, 2015). 

These findings are very similar to the previous results 

from the Vancouver international film festival of 2018 

with a slightly higher percentage of volunteers that 

want to support the year-round programme. The ex-

planation of the higher rate can be linked with the 

fact that our research is based on year-round volun-

teers and not the festival volunteers. Basically, we 

can say that year-round volunteers stay longer dedi-

cated to VIFF because of their commitment of volun-

teer for longer terms.  

Support & Guidance  

The majority of the volunteers of the VIFF year-round 

feel well supported by the volunteer department 

with a percentage of 52.54%. Followed by volunteers 

that feel extremely supported with 30.51%. 15.25% 

of the year-round volunteers feel somewhat sup-

ported and 1.69% feels not at all supported. Studies 

revealed that providing volunteers with organiza-

tional support and respect but most of all apprecia-

tion correlates with the attraction to remain in the 

organization (Boezeman & Ellemers, 2008) 

The second question is based on the support and 

guidance from the immediate supervisors, with 

44.07% that feel well supported followed by 38.98% 

that feel extremely supported. 15.25% feel some-

what supported and 1.69% feel not at all supported 

by the immediate supervisors. Receiving immediate 

support from supervisors is one of the most crucial 

aspects of volunteer satisfaction. Emotional support 

and task support for volunteers contributes to antici-

pated respect and organizational attractiveness and 

an increase of willingness from volunteers to remain 

in the organization (Boezeman & Ellemers, 2008). 

Table 6: Average scores for constructs related to vol-

unteering per age category. 

Scores range from 2 (completely agree) to -2 (completely 

disagree). 
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Table six  and graph 1 show us a clear representation 

of the importance of career, our youth volunteers 

(16-17) choose career as very important with a result 

of 2. We can see a downgrade of the average score 

for career with a score of -0.70 for our <56 volun-

teers. Enhancement scores good for our younger vol-

unteers (16-25), after 25 years old we see a down-

grade for the average enhancement. Engagement 

scores well with our young volunteers with a 1.5 for 

(16-17 years old) and a 2.0 for (18-25 years old). 

 

Graph 1: Average scores for constructs related to vol-

unteering per age category. 

Table 7 and Graph 2  show us a downgrade of career 

starting with an average of 0.20 for volunteers that 

that volunteer first year and an average of -1.50 for 

volunteers that volunteer for >10 years, overall the 

average of career is very low in the organization. We 

see a higher engagement rate for the volunteers that  

volunteer for over >10 years with an average of 1.67, 

commitment scores very high for the same group 

with 1.78. Overall we see a high grade of commit-

ment and engagement for the year-round volunteers 

of the Vancouver International Film Festival. En-

hancement scores low but stays stable.  

Table 7: Average scores for constructs related to vol-

unteering per years of service. 

Scores range from 2 (completely agree) to -2 (completely 

disagree) 

 

 

Graph 2: Average scores for constructs related to vol-

unteering per years of service. 

Satisfaction 

50% of the year-round volunteers are extremely 

likely to continue volunteering with VIFF year-round. 

35% are very likely to continue volunteering followed 

by 13.33% that feel somewhat likely to continue vol-

unteering and 1.67% feels not likely to continue vol-

unteering.  

Discussion  

The point of this research was to find answers to our 

three main questions based on what motivates, sat-

isfies and the link between volunteering and the 

years of experience as a volunteer or volunteer age. 
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In order to examine this, data based on the year-

round volunteers of the Vancouver International Film 

Festival was collected.  

Understanding the main reason of motivation is one 

of the most important goal for non-profits, it’s im-

portant to understand what motivated the volunteer 

in order to create a fitting retaining strategy (Wymer 

et al., 2008). To give an answer to our first research 

question “ What motivates the year-round volunteers 

to engage at the Vancouver International Film Festi-

val?” The main motivation was to support the festival 

with the highest rate of 56.67%, followed by 16.67% 

of the  volunteers that wanted to watch free movies. 

10% of the year-round volunteers wants to belong to 

the community as main motivation. 8.33% wanted to 

gain work experience following with 6.67% that 

wanted to make friends and a final 1.67% that 

wanted to donate related professional experience for 

the VIFF year-round.  

The volunteers that volunteer their first and second 

year at VIFF ranked support as a  very high motiva-

tor, we see the same with people that volunteer >10 

years. Gaining work experience and donating profes-

sional work experience scores very low as motivator. 

This can be explained by the fact that our year-round 

volunteers are more presented by volunteers be-

tween 46-56+ years old. The lack of interest for work 

elements in this age group is considered extremely 

low (Bang, 2015).    

The second research question: “How satisfied are 

year-round VIFF volunteers?” gave the research in-

sight in the satisfaction of the volunteers. The find-

ings of this question are extremely positive. Volun-

teers that feel satisfied have a higher chance of vol-

unteer commitment that will result in a higher chance 

of remaining in the organization (Bang & Ross, 2006). 

50% of the year-round volunteers feel extremely 

likely to continue volunteering for the organization, 

followed by 35% are very likely to continue volun-

teering followed by 13.33% that feel somewhat likely 

to continue volunteering and 1.67% feels not likely 

to continue volunteering.   

An explanation for the extremely high rate of con-

tinue of volunteering can be explained by the fact 

that most of our year round volunteers are aged be-

tween 46-56+ years. According to Bang (2015), 

younger volunteers feel less commitment to their vol-

unteer role because they get easily charmed by paid 

positions or more challenging volunteer roles.  

The third research question  “Is there a link between 

constructs related to volunteering and the years of 

experience as a volunteer or volunteer age?”  Based 

on the results of age, for most of our elements the 

importance remains even, the most significant result 

is the lack of importance for career development, the 

older our volunteer group gets the more we see a 

downgrade of importance for career. According to 

Bang (2015) the importance for older volunteers for 

career development is less than the career develop-

ment for younger volunteers.  

Based on “Average scores for constructs related to 

volunteering per years of service.” We can clearly see 

a downgrade of career development starting with vol-

unteers that volunteer first year with an average 

score of 0.20, ending with volunteers that volunteer 

over >10 years with an average of -1.50. We can see 

that the elements engagement and commitment 

score very high for our >10 years volunteers, this can 

be explained by the fact that there is a relation be-

tween commitment and engagement, the longer vol-

unteers have the intention the remain in the organi-

zation the higher a level of commitment and engage-

ment they reach (Vecina, Chacón, Marzana, & Marta, 

2013).  

The study found that all elements that are questioned 

are important topics for diverse age groups and the 

amount years of service. VIFF can focus on these re-

sults for future managing and recruitment strategies, 

these findings give insight on what the volunteer 

value the most.                           
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Jong talent op komst 

Verwachtingen en behoeften van hogeschoolstudenten in 

een stage?  

Ellen JANSSEN  

 

Abstract: Het doorlopen van een positief stagetraject kan studenten een voedingsbodem bieden om 

te kiezen voor een job in de sector. De student vormt potentieel talent voor de organisatie. Acerta wilt 

een positief en leerrijk stagetraject aanbieden met voldoende aandacht voor de verwachtingen en be-

hoeften van de student. Via een combinatie van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek werd er in 

ons onderzoek gekeken naar de verwachtingen en behoeften van hogeschoolstudenten in een stage. Er 

werd gekeken naar verwachtingen ten opzichte van (1) het eerst gesprek, (2) de stagebegeleider, (3) 

de evaluatie en de kijk op (4) een contractaanbod. De werving en selectie van een stagiair vraagt een 

specifieke aanpak. Tijdens de stage moet de stagebegeleider van het begin tot het einde voldoende 

begeleiding en feedback aanbieden. Het betrekken van de student in de eindevaluatie wint aan belang. 

Verder werken factoren zoals opleidingsmogelijkheden, vergoedingen, flexibele arbeidsomstandighe-

den, autonomie en samenwerken in team motiverend. Spreken over een contractaanbod wordt over het 

algemeen als aangenaam ervaren. 

Keywords:  Stage, student, verwachtingen, behoeften 

 

Inleiding 

Vandaag de dag leeft de mens in een VUCA-wereld1 

waarin vereiste kennis en competenties razendsnel 

veranderen. Voor organisaties wordt het steeds 

moeilijker om gekwalificeerd personeel aan te trek-

ken en te behouden (Bastiaenssens,  Cannaerts, & 

De Vos, 2018). 

Net als tal van andere organisaties merkt mijn stage-

plaats HR-dienstengroep Acerta deze krapte op de 

arbeidsmarkt. Acerta kent een tijd van groei. Steeds 

is er nieuw talent nodig om de huidige teams te ver-

sterken en de groei aan te kunnen. Uit een studie van 

Zhao en Liden (2011) is gebleken dat 60% van de 

stages leidt tot een jobaanbod. Steeds meer 

werkgevers gebruiken stages dan ook om nieuwe 

medewerkers aan te werven.  Acerta gelooft sterk in 

het talent van jonge mensen en ze beschouwen stu-

denten als een belangrijke stakeholder.  

Acerta werkt meer en meer met stagiairs. Ze zijn mo-

menteel dan ook bezig met het ontwikkelen van een 

stagebeleid. Om het stagebeleid goed af te stemmen 

op de verwachtingen en behoeften van de stagiair 

ging ik voor mijn bachelorproject op zoek naar het 

antwoord op de onderzoeksvraag ‘Wat zijn de ver-

wachtingen en behoeften van hogeschoolstudenten 

uit de professionele bachelors Personeelswerk, 

Rechtspraktijk, Office management HRM, Accoun-

tancy-fiscaliteit en Marketing in een stageplaats?’.  
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Het onderzoek moet ons helpen om studenten een 

leerrijke en kwaliteitsvolle stage aan te bieden. Met 

het ontwikkelen van een goed stagebeleid hoopt 

Acerta dat meer stagiairs solliciteren bij Acerta of in-

gaan op een contractaanbod.  Inzicht verkrijgen in de 

percepties van de student, stageplaats en hoge-

school is volgens de studie van Hayes Sauder et al. 

(2012) een must om tot een leerrijke praktijkervaring 

te komen. Zij bewijzen in diezelfde studie ook dat er 

aanzienlijke verschillen zijn in de verwachtingen van 

de drie partijen (Hayes Sauder et al. 2012; Sanahuja 

Vélez, & Ribes Giner, 2015). De focus in dit onder-

zoek ligt specifiek op de verwachtingen en behoeften 

van de student. 

Met een stage bedoelen we in dit artikel: De prakti-

sche werkervaring waar de student ervaring opdoet 

in zijn studiegebied. Onder de term verwachtingen 

wordt volgens Amo Institute of sciences (2019) ver-

staan: “Datgene waarvan op grond van de huidige 

feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal 

gebeuren”. Behoeften definieert Ensie (2019) dan 

weer als: “datgene wat je nodig hebt of waar je naar 

verlangd”. 

Methodologie 

Onderzoeksmethode en doelgroep 

Om op zoek te gaan naar het antwoord op de onder-

zoeksvraag werd er gebruik gemaakt van zowel een 

kwantitatief onderzoek als een kwalitatief onderzoek. 

Doordat de kernactiviteit van Acerta zich situeert in 

de sector Human Resources kozen we ervoor om de 

doelgroep te beperken tot bacheloropleidingen: Per-

soneelswerk, rechtspraktijk, Office management 

HRM, Accountancy-fiscaliteit en Marketing aan ver-

schillende Vlaamse hogescholen. Deze opleidingen 

sluiten het nauwst aan bij de competenties die nodig 

zijn om binnen de organisatie te functioneren. Verder 

werkt Acerta aan het creëren van meer alineëring 

tussen de hogeschool en het werkveld. Dit onderzoek 

is een van de initiatieven die bijdraagt aan het ver-

beteren van deze alineëring. 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestond uit 

een enquête van 27 vragen. Er werd gebruik ge-

maakt van meerkeuzevragen, stellingen, Likert-scha-

len2 en één open vraag om eventuele opmerkingen 

toe te voegen. Er werd gekozen voor een enquête 

omdat deze onderzoeksmethode het toelaat om een 

grote groep respondenten te bevragen. Dit op een 

goedkope, snelle en eenvoudige manier (Swanborn, 

2015).  Verder garandeerde onze enquête ook volle-

dige anonimiteit aan de respondenten. 

De enquête werd afgenomen via Google Forms en 

ingevuld door 1553 3de bachelor studenten aan de 

volgende Vlaamse hogescholen: HoGent, Karel De 

grote hogeschool, PXL, University college Leuven-

Limburg, Artesis Plantijn hogeschool, Artevelde ho-

geschool, Thomas more en Odisee. De doelgroep 

werd beperkt tot enkel 3de bachelor studenten door-

dat Acerta voornamelijk met stagiairs uit de derde 

bachelor werkt en dus vooral de verwachtingen en 

behoeften van deze studenten wilt kennen. De stu-

denten werden gecontacteerd via e-mailadressen die 

verzameld werden op jobbeurzen. Ook op de job-

beurzen zelf werd de enquête afgenomen.  

De afgenomen enquête bestond uit drie onderdelen. 

Het eerste deel vragen probeerde meer inzicht te ver-

krijgen in de manier waarop studenten op zoek gaan 

naar een stageplaats en wat ze verwachten van het 

eerste gesprek. Een tweede deel bevraagt de facto-

ren die studenten motiveren tijdens de stage en de 

verwachtingen die ze hebben ten opzichte van de 

stagebegeleider. Om af te sluiten zijn er enkele vra-

gen over de stage evaluatie en de kijk van studenten 

op een contractaanbod bij de stageplaats. 

Het kwantitatieve onderzoek werd aangevuld met 

een kwalitatief onderzoek in de vorm van gestructu-

reerde interviews. De interviews kennen eenzelfde 

opbouw als de enquête. De keuze om het onderzoek 

aan te vullen met interviews is gedaan om dieper in 

te gaan op belevingen, meningen en gevoelens van 

de studenten (Swanborn, 2015).  
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De interviews werden afgenomen bij vijf stagiairs4 die 

stage lopen bij Acerta. Door dit te doen kregen we 

ook de mogelijkheid om de respondenten recht-

streeks te bevragen op hun ervaringen met Acerta als 

stageplaats. Ook specifieke noden werden verder 

toegelicht. In beide onderzoeksmethodes werd abso-

lute anonimiteit gegarandeerd. Tijdens de interviews 

probeerde ik als onderzoeker de antwoorden zo wei-

nig mogelijk te beïnvloeden en eerlijke antwoorden 

te stimuleren.  

Data-analyse 

De kwantitatieve resultaten uit de enquête werden 

geëxporteerd naar een Excel bestand. De cijfers zijn 

verwerkt en geanalyseerd door te werken met grafie-

ken en (kruis)tabellen. De aantallen werden ten 

slotte omgezet in percentages om gemakkelijker te 

vergelijken. Na uitdrukkelijke toestemming van de 

respondenten werden de interviews opgenomen en 

nadien uitgeschreven. In een Excel bestand werden 

de antwoorden geclusterd per onderwerp. Interes-

sante, veel voorkomende of tegengestelde uitspra-

ken werden aangeduid om op zo conclusies te trek-

ken en vergelijkingen te maken. 

Beperkingen van het onderzoek 

Het kwantitatieve onderzoek telt 155 respondenten 

uit enkele specifieke bacheloropleidingen. Hierdoor 

kunnen we de resultaten niet veralgemenen naar de 

gehele populatie studenten. Het zou niet representa-

tief zijn. Voor bedrijven en organisaties die actief zijn 

binnen de human resources sector kan het onderzoek 

wel relevant en generaliseerbaar zijn.  

De doelgroep die bereikt moest worden voor de en-

quête maakte geen deel uit van de organisatie zelf, 

maar moest extern bereikt worden. Dit maakte het 

verkrijgen van voldoende respons moeilijker dan een 

intern onderzoek. Voor het onderzoek had ik toegang 

tot 510 e-mailadressen wat maakt dat de respons-

graad 30,40% is.  

 

Verder zijn er vijf stagiairs geïnterviewd binnen 

Acerta. Ik ben er me van bewust dat de geïnter-

viewde groep te klein is om resultaten te generalise-

ren. Toch heeft de doelgroep een grote bijdrage ge-

leverd aan het onderzoek door gedetailleerd feed-

back te geven over de positieve en negatieve punten 

van Acerta als stageplaats. Belangrijke input om het 

stagebeleid in de toekomst te optimaliseren. Ten 

slotte is er weinig beschikbare wetenschappelijke li-

teratuur te vinden over de specifieke doelgroep sta-

giaires. Hays Sauder et al. (2019) geven aan dat er 

wereldwijd interesse is in dit onderwerp, maar dat de 

hoeveelheid aan literatuur toch gering blijft. Dit toont 

het belang van ons onderzoek wel aan. 

Resultaten 

Zoals eerder vermeld bestond de opmaak van het on-

derzoek uit drie onderdelen. In onderstaande para-

grafen zijn de meest interessante resultaten per on-

derdeel terug te vinden. 

Zoektocht naar een stageplaats 

Wanneer we kijken via welke kanalen studenten op 

zoek gaan naar een stageplaats zien we dat de data-

base met stageplaatsen aangeboden door de school 

het allerbest scoort. Maar liefst 61,94% vindt dit een 

ideaal zoekkanaal. De studie van Hoc Nang Fong, 

Lee, & Luk (2014) bevestigt dit. Daarbovenop hecht 

55,48% van de deelnemende studenten ook belang 

aan het advies dat de docent geeft over een stage-

plaats. Ook dit wordt door onderzoek beaamd (Swan-

son en Tomkovick, 2014).  

Andere populaire kanalen zijn sociale media en web-

sites. 22,58% van de respondenten zou sociale me-

dia gebruiken om een stageplaats te zoeken. Met de 

opkomst van sociale media als rekruteringskanaal 

hadden we dit cijfer hoger verwacht (Carpentier, 

Stockman, & Van Hoye, 2018). Er zijn zelfs studies 

waaruit blijkt dat studenten geen gebruik maken van 

sociale media om een stageplaats te gaan zoeken. 
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De reden hiervoor is het feit dat studenten sociale 

media zien als entertainment en het minder snel ge-

bruiken voor serieuze zaken zoals het zoeken van een 

stageplaats (Syaidatul, Ruzda, Nazihah, Haryati, & 

Jaslin, 2015). Anderzijds zijn er ook studies die be-

vestigen dat het internet en sociale media wel de 

meest voorkomende zoekkanalen zijn (Hoc Nang 

Fong et al., 2013; Swanson & Tomkovick, 2014). Ver-

schillende onderzoeken spreken elkaar hier dus te-

gen. Ten slotte blijven de offline kanalen zoals job-

beurzen en gastcolleges populair. Opvallend is verder 

ook dat maar liefst 55,48 procent een stageplaats 

zoekt door te luisteren naar advies van vrienden, ken-

nissen en medestudenten. Het belang van netwerken 

wordt hiermee aangetoond en bevestigd in het on-

derzoek van San Giorgi en Van Daele (2017). 

Bij het selecteren van een stageplaats houdt de stu-

dent rekening met een aantal factoren5. De meest 

bepalende factoren zijn de kernactiviteiten van het 

bedrijf, het imago van het bedrijf en het woon-werk 

verkeer. Hol en Keuken (2013) voerden een nationaal 

stage onderzoek uit in Nederland. Ook zij noemden 

deze drie factoren als belangrijk voor de studenten. 

Minder bepalend voor de keuze zijn flexibele arbeids-

omstandigheden en de grootte van het bedrijf.  

Eerste gesprek op de stageplaats 

Studenten vinden het belangrijk om fysiek langs te 

gaan op een stageplaats alvorens ze een definitieve 

keuze maken. Het eerste gesprek is belangrijk om te 

achterhalen wat de student verwacht en wilt bereiken 

in zijn stage (Hoc Nang Fong et al., 2013). 

Uit ons onderzoek blijkt dat studenten het eerste ge-

sprek het liefst met de toekomstige stagebegeleider 

voeren (77,42%). Dit gebeurt in de praktijk niet al-

tijd. Drie van de vijf geïnterviewde stagiairs hebben 

de stagebegeleider pas ontmoet op de eerste stage-

dag. De stagiairs geven aan dat ze dit als onaange-

naam ervaren. In een eerste kennismakingsgesprek 

moet de student de mogelijkheid krijgen om zijn ei-

gen doelstellingen toe te lichten.   

Ze willen niet dat het eerste gesprek aanvoelt als een 

selectie op basis van competenties. 

“Een stagiair komt in je organisatie om bij te 

leren. We mogen niet afgestraft worden om-

dat we niet de juiste competenties bezitten. 

Ik denk wel dat het goed is om tijdens het 

eerste gesprek te kijken of de persoon bin-

nen de waarden en normen van het bedrijf 

past” (Respondent 5). 

Onderzoek toont ook aan dat bedrijven minder aan-

dacht besteden aan het grondig screenen van een 

stagiair door het tijdelijke karakter van een stage 

(Hang, 2019). Diezelfde studie vertelt ons dat stage-

plaatsen vooral selecteren met goedkopere selectie-

methodes zoals: CV screening, een persoonlijk ge-

sprek, een achtergrondcontrole en referenties  

Verder willen studenten uit ons onderzoek tijdens een 

eerste gesprek vooral informatie krijgen over de 

praktische zaken zoals de werkuren en werkplaats 

(85,16%) Ten tweede vinden ze een toelichting over 

de functie die ze zullen uitoefenen erg belangrijk 

(75,19%) en ten slotte verwacht 62,58% een uitleg 

over het team waarin ze in zullen terecht komen. De 

helft van de respondenten vindt solliciteren op één 

stageplaats onvoldoende.  

Motiverende factoren tijdens de stage 

Het overgrote deel van de stages zijn onbetaald. In 

België wordt 80% van de stagairs niet betaald (Fré-

déric Piccavet, 2018). Waar halen studenten hun mo-

tivatie dan wel?  

De doelstellingen die stagiairs vooral willen behalen 

tijdens hun stage zijn de volgende: Het opdoen van 

vakkennis en expertise in het studiegebied (92,16%). 

Hoc Nang Fong et al. (2013) zeggen dat studenten 

het liefst taken uitvoeren waarbij ze de theoretische 

kennis die ze hebben geleerd op school kunnen toe-

passen in de praktijk. Groeien op persoonlijk en pro-

fessioneel vlak en competenties verder ontwikkelen 

is een tweede belangrijke doelstelling (86,93%) die 

eveneens wordt bevestigd door onderzoek (Hoc nang 
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Fond et al., 2013). Stagiairs zien een stage als een 

mogelijkheid om hun carrièremogelijkheden uit te 

breiden. Als laatste zijn het uitbouwen van een net-

werk (53,60%) en het aanscherpen van communica-

tieve vaardigheden (52,94) belangrijke doelstellin-

gen. Door Sanahuja Vélez en Ribes Giner (2015) 

wordt beaamd dat het ontwikkelen van relationele en 

technische vaardigheden belangrijke verwachtingen 

van stagiairs zijn. 

In de enquête werden de motiverende factoren in 

een stage bevraagd in de vorm van stellingen. 

32,91% ging helemaal akkoord met de stelling: flexi-

bele arbeidsomstandigheden motiveren mij in een 

stage. 51,69% ging akkoord en slechts 3,87% ging 

niet akkoord. De overige respondenten positioneerde 

zich neutraal. Ook een materiele of financiële vergoe-

ding zou de motivatie van studenten verhogen. Het 

al dan niet krijgen van een bepaald voordeelpakket 

blijkt ook een rol te spelen wanneer studenten een 

stageplaats kiezen (Hoc Nang Fong et al., 2013). De 

werkgevers zijn helaas minder bereid om een stagiair 

te betalen (Hays Sauder et al., 2019). 

De geïnterviewde stagiairs bij Acerta gaven aan dat 

ze het een groot voordeel vinden dat ze de mogelijk-

heid krijgen om opleidingen en trainingen te volgen. 

“Het feit dat je opleidingen en trainingen 

mag volgen geeft aan dat ze je als een vol-

waardig persoon zien, die dezelfde rechten 

heeft als vaste medewerkers. Dat voelt aan-

genaam en werkt motiverend” (Respondent 

2) 

Ook de enquête bevestigt dit resultaat.6 Er wordt 

door de respondenten aan toegevoegd dat het be-

lang van training en opleiding afhankelijk is van je 

takenpakket. De studie van Sanahuja Vélez en Ribes 

Giner (2015) bekrachtigt dat het krijgen van training 

en opleiding tot de verwachtingen van studenten be-

hoort. Verder vinden studenten zowel autonomie als 

samenwerken met collega’s van belang. De stage-

plaats moet hierin een juiste balans zien aan te bie-

den. Stagiairs vinden het niet erg om af en toe eens 

eenvoudige, repetitieve taken uit te voeren, zolang 

dit niet overheerst. Wel verwachten ze ook uitda-

gende en zinvolle taken toegewezen te krijgen (Sana-

huja Vélez & Ribes Giner, 2015). 

Rol van de stagebegeleider 

Een tekort aan begeleiding en ondersteuning is ne-

fast. Het is de meest voorkomende reden dat studen-

ten afhaken tijdens de stage (Hageman, 2018). De 

kwaliteit van de begeleiding en de relatie tussen de 

student en begeleider zijn belangrijke succesfactoren 

(Sanahuja Vélez & Ribes Giner, 2015).  

Zowel tijdens de interviews als in de enquête werd 

aangegeven dat studenten het erg waarderen als de 

stagebegeleider voldoende bereikbaar is, ervaring 

heeft in het vak en voldoende tijd vrij maakt voor 

vragen en hulp. In de interviews kwam naar boven 

dat de meeste stagebegeleiders personen zijn met 

een hogere functie. Hierdoor zijn ze veel afwezig. De 

stagiairs bij Acerta geven aan dat een meter of peter 

(een ervaren collega die op hetzelfde niveau als de 

stagiair werkzaam is) dit probleem kan verkleinen. 

45,81% zou het fijn vinden om een meter of peter te 

hebben. 36,13% positioneert zich hier neutraal te-

genover en 19,34% gaat niet akkoord. Een voordeel 

van het meter of peterschap is dat het integratie- en 

leerproces sneller verloopt (Logos, z.d.). 

De allerbelangrijkste taak van de stagebegeleider is 

het geven van voldoende feedback.  81,29% van de 

studenten duidt dit aan als een belangrijke taak van 

de begeleider. Opvallend is dat maar liefst 54,52% 

wekelijks feedback wenst te ontvangen. Tijdens de 

interviews kwam naar boven dat studenten bij Acerta 

in de praktijk maar gemiddeld één keer per maand 

feedback ontvangen. 19,98% vindt dit genoeg. Te 

weinig feedback zorgt voor onzekerheid bij de stu-

denten. Ze vragen zicht af of ze wel goed bezig zijn 

en hebben vaak niet de durf om zelf om feedback te 

vragen.  
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“Ik hoop altijd dat ze op tijd zeggen als het 

ergens fout loopt zodat ik hier aan kan wer-

ken. Ook als het gewoon goed loopt blijft 

feedback belangrijk. Het is leuk om regel-

matig te horen dat je het goed doet. Onwe-

tendheid is nooit leuk, ook niet in een 

stage.” (Respondent 3). 

Voor 15,40% moet er geen vast feedbackmoment 

zijn. De overige respondenten wensen feedback op 

eigen vraag of om de twee weken. In de praktijk ge-

beurt het dus niet altijd zo frequent als gewenst. Dit 

terwijl voortdurende feedback een belangrijke suc-

cesfactor is voor het slagen van de stage (Sanahuja 

Vélez & Ribes Giner, 2015). 

Evaluatie van een stage 

Inbreng van de student in de eindevaluatie wint aan 

belang. Maar liefst 81,94% respondenten zou graag 

inbreng hebben in de eindevaluatie. Het is effectief 

gebleken om een evaluatie te voeren die gebaseerd 

is op de doelstellingen opgesteld door de student zelf 

omdat de student dan bewust bezig is met zijn leer-

proces (Clement & Laga, 2014). Uiteindelijk mag er 

niet enkel gekeken worden naar het behalen van die 

opgestelde doelstellingen, maar moet er voldoende 

aandacht zijn voor het groeiproces. Om het groeipro-

ces te evalueren is het belangrijk om op regelmatige 

basis samen te zitten met de stagiair en ze op tijd bij 

te sturen (Clement & Laga, 2014). Ons kwantitatief 

onderzoek toonde aan dat 84,52% het inderdaad be-

langrijk vindt dat er voldoende aandacht is voor zijn 

zelfontwikkeling. De geïnterviewde studenten geven 

aan dat Acerta erg veel aandacht heeft voor persoon-

lijke doelstellingen. Ze krijgen dan ook de tijd en 

ruimte om hier zelf aan te werken.  

Kijk op het aanbod van een vast contract 

Zoals eerder vermeld wordt er regelmatig overge-

gaan naar een contractaanbod wanneer de stage po-

sitief verloopt. Stagiairs bij Acerta vinden het in het 

algemeen fijn wanneer er gesproken wordt over een 

mogelijk vast contract. 

“Een contractaanbod geeft aan dat je goed 

bezig bent en dat is fijn om te horen. Ik weet 

wel dat ik ga verder studeren, maar het is 

een extra motivatie om je nog meer in te 

zetten.” 

Ook in de enquête komt naar boven dat meer dan de 

helft van de studenten het belangrijk vindt dat er een 

mogelijkheid bestaat om vast in dienst te komen na 

afloop van de stage. 58,71% gaat akkoord of hele-

maal akkoord met de stelling: “Ik vind het leuk om 

tijdens de stage al te spreken over een mogelijke 

vaste in dienst name”. Werkplekleren tijdens de 

stage beïnvloedt de loopbaankansen van een student 

positief. Ook verlaagt de stage-ervaring de kans op 

langdurige werkloosheid (Ubags, 2018). 

Discussie 

Acerta is zich bewust van de War fot talent. Ze den-

ken vooruit en denken aan manieren om nieuw po-

tentieel aan te trekken. Eén manier om dit te doen is 

het aanbieden van kwaliteitsvolle stages. 

Het is duidelijk dat Acerta op de goede weg is. Ze 

voldoen aan een groot deel van de verwachtingen en 

behoeften van studenten die aangetoond werden in 

dit onderzoek. Geïnterviewde respondenten zijn over 

het algemeen zeer positief over Acerta als stage-

plaats. Het bedrijf doet er goed aan om actief te zijn 

op jobbeurzen en in gastcolleges. Ook bieden ze zich 

aan, als stageplaats, op verschillende databases van 

hogescholen. Zoekkanalen die door studenten veel 

gebruikt worden. 

Studenten vinden het aangenaam om een eerste 

contact en gesprek te hebben met de stagebegelei-

der. Doordat dit in de praktijk niet altijd gebeurd, is 

het een aanbeveling voor Acerta om dit proces in de 

toekomst eenvormiger te laten verlopen. Dit betekent 

dat de stagiair vanaf dag één tot op het einde van de 

stage terecht moet kunnen bij de stagebegeleider. 

Denk als organisatie goed na over wie je als stage-

begeleider aanduidt en zorg ervoor dat deze persoon 

voldoende tijd heeft en aanwezig is.  
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Het wordt aanbevolen om standaard een meter of 

peter toe te kennen aan de stagiair. 

Houd als organisatie altijd in het achterhoofd dat de 

student komt om te leren. Vermijd dat je een stagiair 

afwijst bij gebrek aan competenties. Heb aandacht 

en geef de student tijd en ruimte om zijn persoonlijke 

doelstellingen te kunnen volbrengen. Ieder individu 

verdient een leerkans. Om de leerkansen en het po-

tentieel van de stagiair zoveel mogelijk te voeden 

biedt je een uitdagend en gevarieerd takenpakket 

aan met een mix tussen zelfstandige taken en taken 

waarbij de student tewerk gaat in team. Belast de 

student niet voortdurend met een gemakkelijk en 

eentonig takenpakket. Zorg gedurende de gehele 

stageperiode voor voldoende terugkoppeling met be-

trekking tot het functioneren van de student. Houd 

de vinger aan de pols en kaart werkpunten op tijd 

aan zodat de stagiair tijd heeft om zijn functioneren 

aan te passen. Ook de rol van de hogeschool in deze 

evaluatie mag niet over het hoofd gezien worden. 

In het artikel werd aangetoond dat het belangrijk is 

om de verwachtingen en behoeften van de drie par-

tijen te kennen. Studenten ervaren tot op heden een 

tekort aan afstemming tussen student, stageplaats 

en hogeschool. In mijn onderzoek lag de focus op de 

verwachtingen en behoeften van de student. Het kan 

voor Acerta in de toekomst interessant zijn om dit 

onderzoek verder aan te vullen met de verwachtin-

gen en behoeften van de hogeschool en stageplaats. 

Op die manier kunnen ze komen tot een stagebeleid 

dat de verwachtingen en behoeften van de drie par-

tijen integreert. 

Ten slotte betrek je als stageplaats de student bij de 

evaluatiemomenten. Dit biedt positieve effecten zoals 

een hogere betrokkenheid in het leerproces en de 

mogelijkheid om toe te lichten waar hij/zij aan ge-

werkt heeft. Wanneer de organisatie potentieel ziet 

in de stagiair moet er niet gewacht worden tot het 

einde van de stage om te spreken over een contract. 

Studenten ervaren dit aanbod zelden als onaange-

naam ook al zijn ze nog niet top zoek naar een job.  

 

Ellen JANSSEN 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN 

 

1 De term VUCA-wereld wijst op een wereld die zeer snel veranderd, onzeker, complex en vaag is. Plannen is in deze wereld 
steeds moeilijker en flexibiliteit en langetermijnvisie zijn vereist om aan de veranderingen tegemoet te komen (http://gel-
derschgoed.nl/vuca-world-snelle-onzekere-complexe-en-vage-wereld/). 
2 Schaal met vijf tot zeven punten en een reeks antwoordopties. De schaal loopt van het een extreem standpunt naar het 
andere. Erg geschikt om meningen te bevragen (https://nl.surveymonkey.com/mp/likert-scale/). 
3 De tabel hieronder biedt een overzicht met respondentgegevens. 

Geslacht N % 

Man 45 29 % 

Vrouw 110 71 % 

 

Opleiding  N % 

Rechtspraktijk 38 24,5% 

Personeelswerk 27 17,4% 

Office Manage-
ment HRM 

23 14,8% 

Marketing 48 31% 

Accountancy- Fisca-
liteit 

19 12,3% 

 
4 De tabel hieronder biedt een overzicht van geïnterviewde respondenten. De geïnterviewde personen waren werkzaam op 
verschillende afdelingen. Omwille van het klein aantal stagiairs binnen de organisatie worden de afdelingen niet genoemd. 
Zo blijft anonimiteit gegarandeerd. 

 
Respondent nummer Geslacht Opleiding Leeftijd 

Respondent 1 Vrouw Rechtspraktijk 20-25 jaar 

Respondent 2 Vrouw Personeelswerk 20-25 jaar 

Respondent 3 Vrouw Office management HRM 20-25 jaar 

Respondent 4 Vrouw Personeelswerk 20-25 jaar 

Respondent 5 Man Rechtspraktijk 20-25 jaar 

 
5 Grafische voorstelling van de antwoorden op de stelling: Welke factoren maken dat u voor een bepaalde stageplaats 

kiest. 

 

 
6 84,52% respondenten vindt het krijgen van training en opleiding belangrijk in een stage. 12,26% staat er neutraal tegen-
over en slechts 3,23% vindt het onbelangrijk. 
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Onderzoeksartikel 

 

De strijd om de meest kwalitatieve ingenieurs  

Hoe gaan ingenieurs op zoek naar een job? 

Elien KAES 

 

Abstract: Het invullen van de knelpuntberoepen binnen engineering is een moeilijke taak, dit voelt 

VeroTech ook. Daarom heb ik een onderzoek gedaan naar hoe ingenieurs op zoek gaan naar een job. 

Ik heb dit gedaan via een enquête, deze is rondgestuurd naar vele bedrijven en onderwijsinstellingen. 

Daarbij is ze meerdere keren via LinkedIn en Facebook gedeeld. Hierin focus ik mij op de vraag van 

welke kanalen ingenieurs gebruiken wanneer ze, zowel actief als passief, op zoek zijn naar een job. 

Daarin wordt duidelijk dat sociale media een grote rol binnen rekrutering spelen. Ook de website van 

het bedrijf wordt veel gebruikt. Daarbij toon ik aan dat informatie over het bedrijf, de jobinhoud en de 

locatie zeer belangrijk zijn in een vacature. Ook het salaris speelt een rol, maar in mindere mate. Bo-

vendien toon ik aan dat jongere werknemers vaker actief zijn op sociale media dan oudere werknemers. 

De meeste werknemers zijn ’s avonds actief op sociale media en daarom kunnen ook best ’s avonds de 

vacatures geplaatst worden. Ten slotte ga ik kijken of het rekruteren via een persoonlijke postkaart 

nuttig is.  

Keywords: Ingenieur, rekrutering, rekruteringskanalen, vacatures 

 

Inleiding 

Ik heb mijn onderzoek gedaan bij VeroTech enginee-

ring consultancy1. Hier werken intern negen werkne-

mers en op dit moment zijn er ongeveer 60 consul-

tants die voor VeroTech werken. VeroTech is opge-

start in 2010 en is sindsdien steeds aan het groeien. 

Sinds kort zijn er intern een aantal nieuwe werk-

krachten het team komen versterken om zo steeds 

meer consultants aan te werven.  

Er woedt een strijd binnen de ingenieursmarkt om de 

meest kwalitatieve ingenieurs en deze probeert ook 

VeroTech in zijn kamp te trekken (Trends, 2014).    

VeroTech is dagelijks bezig met het rekruteren van 

allerlei ingenieursprofielen binnen R&D. Bij de rekru-

tering is de keuze van de juiste kanalen, afgestemd 

op de doelgroep, zeer belangrijk. Wanneer informele 

kanalen gebuikt worden, zou dit tot meer reactie lei-

den, omdat de potentiële kandidaten deze meer ver-

trouwen (Lievens, 2016).  

Daarom heb ik dan ook een onderzoek gedaan naar 

welke kanalen het meest worden gebruikt door inge-

nieurs in de zoektocht naar een job. Er zijn vele mo-

gelijke kanalen om vacatures te verspreiden. De 

keuze van de kanalen speelt een grote rol in het be-

reiken van potentiële sollicitanten (Breaugh & Starke, 

2000).  

In dit onderzoek heb ik mij zowel gefocust op de ka-

nalen die gebruikt worden wanneer de ingenieurs ac-

tief op zoek zijn als wanneer ze passief op zoek zijn. 

Op deze manier kon ik achterhalen in welke kanalen 

het nuttig is om tijd en geld te investeren.  
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Daarbij ben ik ook gaan kijken naar het belang van 

voldoende informatie in een vacature. Dit heb ik op-

gedeeld in: informatie over het bedrijf, de jobinhoud, 

de locatie, het salaris en de extralegale voordelen. Uit 

de studie van Roberson, Collins en Oreg (2005) blijkt 

dat details in een vacature zeer belangrijk zijn en 

voor een grotere aantrekkingskracht zorgen.  

Methodologie 

Doelgroep  

Voor ik aan mijn onderzoek ben begonnen, heb ik 

een doelgroep afgebakend. Al snel was duidelijk dat 

ik op zoek moest naar allerlei ingenieurs. Hiervoor 

wou ik zowel de ervaren ingenieurs als studenten vin-

den. De studenten waren gemakkelijker te bereiken 

dan de ervaren werknemers. Dit komt doordat ik via 

de jobbeurzen, kanalen van onderwijsinstellingen, 

maar ook via Facebook vooral studenten bereikte. 

Uiteindelijk heb ik ook van deze doelgroep het 

meeste respons ontvangen. Om de werknemers te 

bereiken heb ik verschillende bedrijven gemaild, die 

mijn enquête hebben doorgestuurd binnen hun be-

drijf. Hierdoor heb ik toch beide doelgroepen kunnen 

bereiken. Uiteindelijk is mijn onderzoek door 281 stu-

denten en 124 werknemers ingevuld. Daarvan zijn 

18,8% niet van Belgische afkomst en 81,2% wel. Dit 

zorgt voor een diverse groep aan ingenieurs. 

Onderzoeksmethode  

Ik heb gekozen voor een kwantitatief onderzoek en 

daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een enquête. 

Dit omdat ik zo veel mogelijk ingenieurs wou berei-

ken. Om te beginnen heb ik mijn enquête online op 

meerdere plaatsen gedeeld (via LinkedIn, Facebook, 

mail). Bovendien heb ik drie jobbeurzen bijgewoond 

waar ik ingenieurs heb gevraagd om mijn enquête in 

te vullen. Ook hebben een aantal andere bedrijven 

mij geholpen door het verspreiden van mijn enquête 

binnen hun bedrijf. Ten slotte zijn er ook proffen die 

mijn enquête via Toledo hebben verspreid.  

In de enquête stel ik een aantal vragen om de perso-

nen te identificeren (leeftijd, afkomst, expertise, 

etc.). Daarbij bevraag ik welke kanalen de ingenieurs 

gebruiken, wanneer ze zowel actief als passief op 

zoek zijn naar een job. Ook stel ik de vraag om op 

een schaal van één tot vijf aan te duiden hoe belang-

rijk ze informatie over het bedrijf, de jobinhoud, de 

locatie, het salaris en de extralegale voordelen vin-

den.   

Dataverwerking  

Uiteindelijk heb ik al mijn resultaten in één Excel do-

cument samengebracht. Aan de hand van deze resul-

taten heb ik zowel binnen de doelgroep van de stu-

denten als de doelgroep van de werknemers steeds 

per leeftijdsklasse de resultaten vergeleken. Ook heb 

ik vergeleken hoe personen van België, EU-landen 

(buiten België) en niet EU-landen op zoek gaan naar 

een job. Dit heb ik uiteindelijk allemaal procentueel 

in verschillende tabellen gezet. Hierdoor heb ik een 

duidelijk overzicht om alles te kunnen vergelijken.  

Beperkingen  

VeroTech werkt niet enkel met ingenieurs uit België, 

maar over de hele wereld. Hierdoor heb ik mijn en-

quête zowel in het Nederlands als in het Engels ver-

spreid.  

Daarenboven heb ik mijn enquête laten invullen op 

drie jobbeurzen; hierdoor hebben waarschijnlijk meer 

ingenieurs aangegeven dat ze via een jobbeurs op 

zoek gaan naar een job.  

Resultaten 

Gebruikte kanalen wanneer ingenieurs actief op zoek 

zijn naar een job  

Wat eerst en vooral opvalt, is dat bij elke doelgroep 

overwegend LinkedIn gebruikt wordt wanneer de in-

genieurs op zoek zijn naar een job, namelijk door 

75,8% van de ingenieurs. Het zal dus zeker nuttig 

zijn om het netwerk van het bedrijf op LinkedIn zo 

groot mogelijk te maken. Doordat socialenetwerksi-

tes een steeds grotere rol opnemen in ons leven, ma-

ken ook steeds meer bedrijven hiervan gebruik voor 

rekrutering. LinkedIn is hier een handig netwerk 
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voor, omdat het de mogelijkheid biedt om professio-

nele verwezenlijkingen te delen, te solliciteren voor 

jobs en in contact te komen met bedrijven (Caers & 

Castelyns, 2011). Zo kan je connecties maken met 

verschillende werknemers, waardoor je snel vacatu-

res tegenkomt (Plummer, 2011).  

 

Daarbij speelt het feit dat LinkedIn een professioneel 

netwerk is, ook in het voordeel. Men vindt hier im-

mers een grote populatie aan werkende personen. 

Ook de relaties zijn hier van professionele aard, te-

genover op Facebook, waar de relaties eerder met 

vrienden en familie zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat 

personen die een advertentie via LinkedIn toege-

stuurd krijgen hier gemiddeld positiever op reageren 

dan wanneer ze dit via Facebook krijgen (Leo, 2014).  

Als tweede komt duidelijk naar boven dat de websites 

van bedrijven veel worden gebruikt, namelijk door 

57,8% van de ingenieurs. Wanneer mensen op zoek 

zijn naar een job, zal hun keuze afhangen van meer-

dere factoren, waar de organisatie website er één 

van is (Elving, Westhoff, Meeusen & Schoonderbeek, 

2012). 

Een website geeft de mogelijkheid om ongelimiteerd 

informatie over het bedrijf en de jobs te kunnen de-

len. Dit gaat via filmpjes, foto’s, tekst, etc. Hierbij kan 

de website veel potentiële kandidaten bereiken tegen 

een lage kostprijs (Cober, Brown, Blumental, Dover-

spike & Levy, 2000). Op de bedrijfswebsite moet er 

duidelijk gecommuniceerd worden over de open-

staande vacatures (Williamson, Lepak & King, 2003). 

De website zal ook aantrekkelijker zijn als er gebruik 

wordt gemaakt van getuigenissen van werknemers, 

dit kan via filmpjes of een geschreven getuigenis 

(Breaugh, 2013).  

De website is handig voor de potentiële kandidaten 

omdat ze hier in de beginfase het meeste informatie 

kunnen vinden (Cappelli, 2001). Volgens Cober, 

Brown, Keeping & Levi (2004) voorspelt de houding 

die de kandidaat heeft tegenover de website de aan-

trekkingskracht naar de organisatie.  

Gebruikte kanalen wanneer ingenieurs passief op 

zoek zijn naar een job 

Wanneer ingenieurs passief op zoek zijn naar een job 

wordt Facebook het meest gebruikt, dit geeft 60% 

van de ingenieurs aan. Daarna volgt LinkedIn wat 

veel gebruikt wordt wanneer werknemers passief op 

zoek zijn naar een job, namelijk door 52,1% van de 

ingenieurs.  

Zowel Facebook als LinkedIn worden gebruikt bij het 

rekruteren via sociale media, zo blijkt zelfs dat deze 

twee kanalen het meest worden ingezet bij het re-

kruteren via sociale media. LinkedIn wordt gezien als 

de meest efficiënte socialenetwerksite die ingezet 

kan worden bij rekrutering door HR-managers (Niko-

laou, 2014).  

Er zijn veel werkzoekenden actief op sociale media, 

hierdoor is het gebruik ervan bij rekrutering aan te 

raden (Adecco, 2015). Daarbij kunnen via sociale me-

dia organisaties zowel actief als passief werkzoeken-

den bereiken (Nikolaou, 2014).  

Inhoud van een vacature   

Ook stelde ik in mijn onderzoek de vraag hoe belang-

rijk bepaalde informatie in vacatures is. Sollicitanten 

vinden advertenties aantrekkelijker wanneer er meer 

informatie in staat. Een studie heeft zelfs aangetoond 

dat wanneer er voldoende informatie in de adverten-

tie staat, kandidaten minder rekening zullen houden 

met negatieve publicaties over het bedrijf (Loridon & 

De Geyter, 2017).   

Verder is gedetailleerde informatie geloofwaardiger 

dan oppervlakkige informatie. Wanneer de jobom-

schrijving geloofwaardig is, zullen de potentiële kan-

didaten sneller solliciteren (Fernandez & Rosen, 200). 

Verder is ook de manier waarop de vacature geschre-

ven is belangrijk. Zo zullen de kandidaten sneller re-

ageren op een vacature die levendiger geschreven is 

(Zusman & Landis, 2002).  

Gedetailleerde informatie over het bedrijf vinden in-

genieurs zeer belangrijk. Zo heeft 49,6% aangege-

ven dat ze op een schaal van één tot vijf dit een vier 
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zouden geven en 24,4% durfde dit zelfs een vijf te 

geven. Bovendien is de kans groter dat potentiële 

kandidaten solliciteren indien er voldoende informa-

tie in de vacature staat over het bedrijf. Daarom is 

het van groot belang om relevante en gedetailleerde 

informatie te geven om de impressies van de sollici-

tanten bij te sturen (Cromheecke, 2016). Opvallend 

is wel dat personen van buiten België dit van hoger 

belang vinden, want hier geeft 40% een vier en 

41,3% een vijf. Bij de Belgen geeft maar 20,7% een 

vijf en 52% een vier. Over de reden van dit verschil 

zou er nog verder onderzoek gedaan moeten wor-

den, want momenteel heb ik hier nog geen verklaring 

voor gevonden.  

Ook heb ik gevraagd naar het belang van gedetail-

leerde informatie over de inhoud van de job in een 

vacature. Volgens Loridon et. al. (2017) zijn sollici-

tanten meer geneigd te reageren op boodschappen 

waar voldoende informatie in staat over de inhoud 

van de job. De functieomschrijving kan best zo rea-

listisch mogelijk weergeven worden, om zo veel mo-

gelijk kandidaten aan te trekken (Buckley et al., 

2002). Ook blijkt uit mijn onderzoek dat informatie 

over de job inhoud zeer belangrijk is; 69,9% heeft dit 

een vijf gegeven en 27,7% geeft dit een vier. Ook 

hierbij valt er duidelijk een verschil te zien tussen de 

Belgen en de buitenlanders: bij de Belgen heeft 

67,5% een vijf aangeduid en bij de buitenlanders 

zelfs 80,3%. Hiervoor heb ik nog geen duidelijke ver-

klaring kunnen vinden, dus ook dit zal verder onder-

zoek moeten uitwijzen.   

Over het belang van informatie over de locatie van 

het bedrijf zijn de Belgen en de buitenlanders het wel 

eens. Hierbij heeft 22% een drie aangegeven, 45,7% 

een vier en 26% een vijf. Hier liggen de meningen 

iets meer verspreid, maar het blijft van groot belang. 

Vier op vijf werd het meeste aangegeven, waaruit ik 

afleid dat het toch als belangrijk ervaren wordt. Ook 

Loridon et. al. (2017) vertelt dat informatie over de 

locatie in een vacature belangrijk is.  Dit bevestigt 

Lievens; volgens hem heeft de locatie een groot ef-

fect op de aantrekkelijkheid van de organisatie 

(2016).  

Wat betreft informatie over het salaris liggen de me-

ningen van de Belgen eerder verspreid, zo valt er af 

te lezen van de volgende tabel dat 31% een drie aan-

geeft en 32,5% een vier. Dit blijkt ook uit het onder-

zoek van Beck, waarin duidelijk wordt dat er minder 

aandacht besteed wordt aan het verloningspakket, 

omdat dit meestal ongeveer gelijk is bij verschillende 

vacatures (2014). Uit het onderzoek van Loridon et. 

al.  (2017) blijkt dat informatie over het salaris als 

belangrijk gezien wordt. Ook Lievens zegt dat De 

salaris een groot effect heeft op de attractiviteit van 

de organisatie (2016).  

 

Figuur 1: salaris 

 

Op welke momenten zijn ingenieurs actief op de ver-

schillende kanalen 

In mijn enquête heb ik ook gevraagd op welke mo-

menten de ingenieurs actief zijn op sociale media. 

Hieruit blijkt dat 90,3% van de studenten dagelijks 

op sociale media kijken. Bij de werknemers daalt dit 

wanneer de groep ouder is, zo kijkt van de 22 tot 25-

jarigen 87% dagelijks op sociale media, maar bij de 

41 tot 45-jarigen is dat nog maar 33%. Hierdoor zul-

len jongere werknemers of studenten sneller bereikt 

worden via sociale media dan de oudere werkne-

mers. Momenteel is 62% van de bevolking in België 

actief op Facebook en daarvan is 80% dagelijks ac-

tief. Zelfs 82% van de Belgische jongeren tussen 
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twaalf en achttien jaar is actief op Facebook (Vro-

mant, 2019). Dit is dus gelijkend met mijn resultaten, 

waaruit blijkt dat jongere vaker actief zijn dan oudere 

werknemers.  

Ook heb ik de vraag gesteld op welke momenten ze 

op deze sociale media kijken. Hieruit blijkt dat 46% 

van de studenten in de leeftijdscategorie van 18 tot 

21 jaar hier de gehele dag op kijken, terwijl van de 

studenten van 26 tot 30 jaar nog maar 20% gedu-

rende de gehele dag actief is. Bij de werknemers zijn 

er geen opvallende verschillen te zien op basis van 

leeftijd. Zo is 25% van de werknemers gedurende de 

gehele dag actief op sociale media. Daarnaast kijkt 

33,7% van de studenten en 22,7% van de werkne-

mers overwegend ’s avonds op sociale media. Ook 

blijkt dat de personen die maar op enkele momenten 

van de dag op sociale media kijken, meestal enkel de 

recentste berichten bekijken (79,7%). Daarom is het 

moment waarop je als bedrijf vacatures plaatst van 

groot belang om zo veel mogelijk personen te kunnen 

bereiken. Hieruit kan afgeleid worden dat er ’s 

avonds meer personen bereikt kunnen worden; de 

personen die gedurende de gehele dag actief zijn op 

sociale media en de personen die enkel ’s avonds ac-

tief zijn. Volgens Breaugh (2013) speelt de timing van 

het plaatsen van de vacature ook een grote rol. Het 

tijdstip waarop een vacature wordt geplaats zal een 

grote invloed hebben op de effectiviteit ervan.   

Rekruteren via de post 

Uit het onderzoek van Cromheecke (2016) blijkt dat 

ingenieurs sneller geneigd zijn te reageren op een 

vacature als die via een postkaart naar hen gestuurd 

wordt. Dit vind ik wel interessant klinken en daarom 

heb ik ook dit bevraagd in mijn onderzoek. Hieruit 

blijkt dat maar 14% van de studenten aangeeft dat 

ze hier sneller op zou reageren en maar 5% van de 

werknemers zou hierop in gaan. Dit is een heel ander 

resultaat dan Cromheecke uitkwam in 2016.  Dit kan 

volgens mij verklaard worden doordat Crombeecke 

het als experiment heeft gedaan, ze heeft de post-

kaart opgestuurd en naar een controlegroep een mail 

gestuurd. Ik heb dit daarentegen als vraag in mijn 

enquête gesteld. Het kan dat werknemers positiever 

reageren wanneer ze een persoonlijke postkaart ont-

vangen dan ze in eerste instantie verwachtten.   

Discussie 

Met dit onderzoek heb ik niet alleen een antwoord 

gegeven op mijn onderzoeksvraag ‘Via welke kanalen 

gaan ingenieurs op zoek naar een job?’, maar ook op 

welke informatie er zeker in een vacature moet staan 

en op welk moment een vacature het best wordt ge-

post.  

Zo blijkt dat LinkedIn zowel voor ingenieurs die pas-

sief op zoek zijn naar een job, als ingenieurs die actief 

op zoek zijn naar een job een zeer nuttig kanaal is. 

Sociale media worden steeds meer ingezet bij het re-

kruteren en hier is LinkedIn het ideale kanaal voor. 

Dit komt omdat LinkedIn de mogelijkheid biedt om 

professionele verwezenlijkingen te delen, te sollicite-

ren voor jobs en in contact te komen met bedrijven. 

Het is dus zeker een aanrader om in te zetten op het 

uitbreiden van het LinkedInnetwerk van het bedrijf 

en zo in contact te komen met goede kandidaten.   

Ook Facebook wordt veel gebruikt en dan overwe-

gend wanneer de ingenieurs passief op zoek zijn naar 

een job. Het is dus duidelijk dat het van belang is om 

het Facebooknetwerk goed uit te werken om ook 

deze doelgroep te kunnen bereiken.  

Wanneer ingenieurs actief op zoek zijn naar een job 

wordt de website van het bedrijf veel gebruikt 

(57,8%). Via de website kunnen de kandidaten een 

eerste indruk krijgen van het bedrijf. Dit eerste beeld 

speelt een grote rol of de ingenieurs al dan niet zullen 

solliciteren.  

Daarbij heb ik bekeken wat er belangrijk geacht 

wordt in een vacature. Hieruit blijkt dat voldoende 

informatie in een vacature van groot belang is, want 

ingenieurs zijn sneller geneigd te solliciteren wanneer 

er meer informatie in de vacature staat. Zo wordt ge-

detailleerde informatie over de jobinhoud als het be-

langrijkst ervaren, ten tweede is ook informatie over 
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het bedrijf zeer belangrijk. Als derde wordt informatie 

over de locatie ook belangrijk geacht. Tenslotte ziet 

men gedetailleerde informatie over het salaris en de 

extralegale voordelen als redelijk belangrijk; gemid-

deld scoorde dit tussen drie en vier bij de Belgen. Wel 

viel op dat de buitenlanders dit wel belangrijker von-

den, hier zat de score meestal tussen de vier en de 

vijf.  

Ook heb ik bekeken op welke momenten men best 

een vacature kan plaatsen op sociale media. Hieruit 

blijkt dat bijna de helft van de jongeren gedurende 

de gehele dag actief zijn op sociale media. Voor hen 

maakt het uur van het plaatsen van een vacature dus 

niet zo veel uit. Wat opviel was dat hoe ouder de in-

genieur is, hoe minder hij of zij op sociale media zal 

kijkt. Zowel studenten (33,7%) als werknemers 

(22,7%) gaven eerder aan enkel ’s avonds actief te 

zijn op sociale media, daarbij bekijken de meeste in-

genieurs enkel de meest recente berichten. Dit wil 

zeggen dat de meeste ingenieurs ’s avonds actief 

zijn. Dus is het aan te raden om de vacature ’s avonds 

te delen via sociale media.  

Ten slotte bleek uit mijn literatuurstudie dat een va-

cature via een postkaart naar een ingenieur sturen 

effectiever was dan via mail. Dit sprak mijn onder-

zoek tegen, want hieruit bleek dat maar een klein 

deel (9,5%) van deze ingenieurs hier sneller op zou 

reageren. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de 

verschillende manier van onderzoeken. Ik deed het 

via een enquête en het onderzoek van Cromheecke 

werd toen gedaan via een experiment.  

 

Elien Kaes 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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Onderzoeksartikel 

 

De succesfactoren voor werkplekleren in kmo’s. 

Fien MEERSCHMAN 

 

Abstract:  

Werkplekleren, een term die veel mensen verkeerd opvatten. Vaak wordt hieronder het leren begre-

pen in kader van een opleiding, bijvoorbeeld een student die stage loopt bij een organisatie. Aan de 

hand van dit onderzoek willen we dit misverstand de wereld uit helpen. In dit artikel zal er worden 

gewezen op wat werkplekleren precies is en welke succesfactoren hier achter schuilen. Vervolgens 

wordt er gepeild of deze succesfactoren ook bestaan onder de medewerkers op de Belgische arbeids-

markt aan de hand van een kwantitatieve medewerkersbevraging. Meer dan 1.800 Belgische mede-

werkers gaven hun mening. Daaruit bleek dat de meeste succesfactoren bij medewerkers in Belgische 

kmo’s in grote mate aanwezig zijn, maar er is natuurlijk nog steeds ruimte voor verbetering. Zo moet 

er meer aandacht geschonken worden aan de oudere medewerkers en aan medewerkers die actief op 

zoek zijn naar een nieuwe jobopportuniteit, aangezien deze groepen minder aan werkplekleren doen. 

Een open bedrijfsklimaat waarbij feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is, is ook een must 

voor het leren actief te laten plaatsvinden op de werkvloer. Ten slotte kampen nog te veel mensen 

met een onzekerheidsgevoel, wat het werkplekleren hindert. 

Keywords: werkplekleren, succesfactoren, Belgische arbeidsmarkt 

 

Inleiding 

Meer en meer zitten recruiters met de handen in het 

haar omdat ze geen geschikte kandidaten vinden. 

‘The war for talent’ steekt hier namelijk een stokje 

voor. Het werkloosheidscijfer in België is momenteel 

zeer laag, namelijk tussen de 6% en 8%. Het is 

lang geleden dat dat zo was. Er zijn steeds minder 

en minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt 

om de vacante posten in te vullen. Naast het feit 

dat de werkloosheid laag is, zien we dat degenen 

die momenteel aan het werk zijn, minder mobiel 

worden. De laatste twee jaren steeg het aantal 

mensen die niet geïnteresseerd zijn in iets nieuws 

en daalde het aantal mensen die open staan voor 

nieuwe jobopportuniteiten.  

Zo is het heel moeilijk om sommige vacatures inge-

vuld te krijgen omdat er niet genoeg potentiële 

kandidaten beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

The war for talent is een hedendaags gegeven en 

duidelijk aanwezig. Het kost recruiters vaak bloed, 

zweet en tranen om een geschikte kandidaat voor 

te schotelen aan de klant (Acerta, 2018). Dit vraagt 

om een andere aanpak en werkplekleren kan hier 

een oplossing bieden. Medewerkers die nog niet 

over de nodige competenties beschikken, leren deze 

aan op de werkvloer.  Dat is een aanlokkelijke ma-

nier om mensen aan te trekken. Zo moet er niet 

steeds gezocht worden naar een geschikte mede-

werker die al over de noodzakelijke competenties 

beschikt maar gaat het bedrijf zorgen dat de mede-

werker deze kan aanleren. De focus verschuift dus 
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van wat de kandidaat op heden al kan naar het 

potentieel van de kandidaat. 

Ik wil daarom als toekomstig HR-medewerker het 

potentieel en de nood aan werkplekleren onder 

aandacht brengen, zowel bij de werkgevers als bij 

de medewerkers van kmo’s en ze aantonen welke 

factoren precies schuilgaan achter een succesvolle 

vorm van werkplekleren. Ik heb in mijn literatuur-

studie dan ook enkele succesfactoren besproken en 

heb er nu een aantal uitgekozen waar ik me zal op 

focussen bij dit onderzoek. Dat zijn namelijk de 

volgende: 

- Leeftijd en opleidingsachtergrond 

- Ondersteuning van de leidinggevende en 

collega’s 

- De aard van het werk  

- Werkdruk 

- Feedback 

- Self efficacy 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek gaan 

we een advies formuleren over hoe het leren op de 

werkvloer vlotter kan verlopen voor de Belgische 

kmo’s zodat dit een positieve impact heeft op beide 

partijen en de arbeidsmarkt. 

Wanneer we het hebben over “werkplekleren” in dit 

onderzoek dan gaan we uit van onderstaande defi-

nitie van Hafler (2011): werkplekleren is een omge-

ving waarin mensen leren omdat er kansen worden 

aangeboden om deel te nemen aan activiteiten en 

toepassingen. Leren wordt hier gezien als een soci-

aal proces waar de context, in termen van struc-

tuur, activiteiten en relaties, de sleutel biedt tot 

nadenken over en het verbeteren van werkplekle-

ren. Dit wil niet zeggen dat alle werkplekken gelijke 

kansen bieden aan iedereen. Het karakter van een 

lerende omgeving is het resultaat van een verande-

rende relatie tussen organisatiefactoren, sociale 

relaties en individuele verantwoordelijkheid. 

 

 

 

Methodologie 

Kwantitatief onderzoek 

Om een antwoord te bieden op de probleemstelling 

hebben we, zoals we hierboven al eerder hebben 

vermeld, geopteerd voor een kwantitatief onder-

zoek. Het jaarlijks onderzoek dat Acerta voert, 

noemt de Talent Pulse. Het is een medewerkersbe-

vraging die uitgestuurd werd naar 40.650 contact-

personen, zowel in het Nederlands als in het Frans. 

Het doel van dit onderzoek is om stellingen te for-

muleren die veralgemeend kunnen worden naar alle 

medewerkers die tewerkgesteld zijn in een kmo in 

België. Vandaar onze keuze voor een kwantitatieve 

medewerkersbevraging. 

 

Doelgroep 

Op basis van de onderzoeksvraag zijn er verschil-

lende doelgroepen geselecteerd die relevante info 

kunnen aanbrengen: 

- Personen met een vaste betrekking of con-

tract van onbepaalde duur 

- Personen met een contract voor bepaalde 

duur of bepaald werk 

- Personen die tewerkgesteld zijn via een 

uitzendbureau (uitzendcontract) 

Alle contactpersonen die in de databank van Acerta 

zijn opgeslagen, werden gecontacteerd via een 

email die werd verstuurd door Checkmarket. 

Checkmarket is een enquêtetool dat we gebruikten 

om de vragenlijst op te stellen en online te ver-

spreiden.  In deze email stond precies uitgelegd wat 

het doel is van het onderzoek en werden mensen 

uitgenodigd om de enquête in te vullen. We hebben 

samen met onze andere collega’s ook reclame ver-

spreid via LinkedIn en Facebook. Dit deden we aan 

de hand van een link naar de vragenlijst gekoppeld 

aan een online post. Als de contactpersonen de 

vragenlijst openden, werd hun eerst meegedeeld 

dat hun gegevens vertrouwelijk zullen behandeld 

worden en dat ze niet verplicht zijn om de enquête 
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in te vullen. Als de resultaten bekend worden ge-

maakt, kunnen kandidaten ervoor kiezen om hier-

van op de hoogte gebracht te worden. 

We hebben de enquête zodanig opgesteld dat be-

paalde groepen respondenten naar een pagina 

werden gebracht waar ze het bericht meegedeeld 

kregen dat hun profiel niet aansluit bij dat waar wij 

naar op zoek zijn. Ze werden vriendelijk bedankt 

voor hun interesse. Dit waren de volgende groepen: 

- Personen die op zelfstandige basis werken 

- Studenten 

- Gepensioneerden  

- Arbeidsongeschikten 

- Personen die werkzoekend zijn 

- Personen die over een statuut SWT (Stelsel 

Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) beschik-

ken. 

De reden waarom we ze niet wilden betrekken bij 

het onderzoek is omdat ze een groot aantal vragen 

niet zouden kunnen beantwoorden en dit zou voor 

een vertekend beeld kunnen zorgen in de resulta-

ten.  

 

Analyse 

Checkmarket is een zeer handige tool die zelf een 

rapport opstelt inzake de globale resultaten van het 

onderzoek.  Hierna hebben we deze globale resulta-

ten dieper geanalyseerd aan de hand van Excel. Alle 

gegevens die opgeslagen staan op Checkmarket zijn 

geconverteerd naar een Excel file, waar er draaita-

bellen werden opgesteld. Deze draaitabellen maak-

ten het mogelijk om vragen met elkaar te correleren 

en zo op zoek te gaan naar onderliggende verban-

den. 

Voor verdere informatie in verband met de enquête, 

de resultaten, het distributierapport, de verdere 

analyses en gebruikte documenten, refereer ik naar 

mijn logboek. 

 

 

Resultaten 

Responsgraad 

In totaal hebben er 1.810 personen de startpagina 

van de enquête opengeklikt en zijn ze begonnen 

met het invullen van de vragen. 1.222 (67,5%) van 

de respondenten bereikten daarbij het einde. De 

enquête is online gezet op 15 april 2019 en afgeslo-

ten op 30 april 2019. De gemiddelde invultijd be-

droeg 10 minuten en 31 seconden.  

 

Er zijn maar liefst 1741 respondenten Nederlandsta-

lig en 69 respondenten Franstalig. 51% van de 

respondenten zijn mannen en 49% zijn vrouwen. 

77% van de respondenten werkt met een contract 

van onbepaalde duur, 3% met een contract voor 

bepaalde duur of bepaald werk, 2% met een uit-

zendcontract en 6% werkt op zelfstandige basis. 

7% is werkzoekend, 1% is arbeidsongeschikt, 1% is 

student of net afgestudeerd en nogmaals 1% is 

gepensioneerd. De 5 groepen die we als laatste 

vernoemd hebben, werden meteen doorverwezen 

naar een pagina waar ze vriendelijk bedankt werden 

voor hun interesse. Op die manier werden ze uit de 

resultaten gefilterd. 

 

Er werkt zo’n 54% van de respondenten in een 

onderneming van meer dan 250 medewerkers, 24% 

in een onderneming van 50 tot 250 medewerkers en 

22% in een onderneming met minder dan 50 me-

dewerkers. We hebben ons bij de analyse gefocust 

op de KMO’s. We wilden namelijk nagaan of de 

factoren die werkplekleren succesvol maken ook 

aanwezig zijn bij Belgische medewerkers in kleine 

tot middelgrote ondernemingen. Dit zijn bedrijven 

die maximaal 250 medewerkers hebben, wat in 

deze enquête zo’n 46% bedraagt van de responden-

ten. Al onze bevindingen hieronder steunen dan ook 

op de antwoorden van deze respondenten en kun-

nen zodoende veralgemeend worden naar mensen 

die in kmo’s tewerkgesteld zijn in België. We geven 

duidelijk aan wanneer er gesproken wordt over 
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resultaten die betrekking hebben op de bredere 

groep van respondenten. 
 

Leren op de werkvloer 

69,1% van de respondenten kent het begrip werk-

plekleren. Zo’n 30,9% van de respondenten weet 

niet wat deze term precies is. Wanneer er wordt 

gevraagd of er aan werkplekleren wordt gedaan bij 

hen op de werkvloer, antwoordt zo’n 65,25% dat dit 

onvoldoende is terwijl zo’n 34,75% aangeeft dat er 

voldoende wordt op ingezet. 

 

We vroegen ook hoeveel procent van de skills die 

medewerkers onder de knie hebben aangeleerd zijn 

op de werkvloer. Een vijfde van de respondenten 

antwoordde dat ze meer dan 75% geleerd hebben 

op de werkvloer en 16,5% gaf minder dan 25% 

aan. De overblijvende groep van respondenten 

heeft zo’n 25% tot 75% van de skills op de werk-

vloer aangeleerd.  

 

We zien bovendien een samenhang tussen de mate 

waarin mensen aangeven actief op zoek te zijn naar 

een job en de mate waarin ze aan werkplekleren 

doen. Bij de mensen die actief op zoek zijn, in ver-

gelijking tot degenen die niet geïnteresseerd zijn in 

een andere opportuniteit, doet er zo’n 44,7% van 

de respondenten minder aan werkplekleren.  

Bij mensen die aangeven dat ze niet gelukkiger zijn 

dan vorig jaar, antwoordt een vijfde dat ze voldoen-

de aan werkplekleren doen. Dit cijfer bedraagt 

45,8% voor de mensen die aangeven wel gelukkiger 

te zijn. Dit betekent dus dat medewerkers die de 

kans krijgen om te leren op de werkvloer over het 

algemeen gelukkiger zijn dan medewerkers die die 

kans niet krijgen. 

 

Wanneer mensen zeggen dat ze welbevinden min-

der hoog in het vaandel dragen, is de kans dat ze 

aan werkplekleren doen zo’n 19,2% kleiner dan 

mensen die het meeste belang hechten aan welbe-

vinden op de werkvloer. 

Maar liefst 90,2% van de respondenten die zelf 

ideeën kan aanvoeren, antwoordde dat ze voldoen-

de leren op de werkvloer terwijl maar een kleine 

9,8% die niet de kans krijgt tot het aanbrengen van 

ideeën, aangeeft dat ze voldoende aan werkplekle-

ren doen. We zien hier bijgevolg een enorm verschil 

tussen deze 2 groepen respondenten. Het is van 

belang om de medewerker vrijheid te geven om zelf 

ideeën te kunnen bedenken en aanbrengen want dit 

komt het leren op de werkvloer ten goede. Als me-

dewerkers niet die vrijheid hebben, zien we dat dit 

meteen een negatief effect heeft op het werkplekle-

ren. 

 

28% van de respondenten die aangeeft onvoldoen-

de aan werkplekleren te doen, heeft nooit een op-

leiding gevolgd gedurende het afgelopen jaar. Het 

percentage voor de geënquêteerden die ook nooit 

een opleiding heeft gevolgd het voorbije jaar maar 

wel zegt voldoende geleerd te hebben op de werk-

vloer, bedraagt 13,5%. De laatste groep responden-

ten is dus de helft kleiner tegenover de eerste groep 

geënquêteerden. Als we kijken naar de responden-

ten die de kans kregen om meer dan 3 keer een 

opleiding te volgen het afgelopen jaar, geeft 15,6% 

aan dat ze onvoldoende aan werkplekleren hebben 

gedaan en 27% zegt dat dit juist wel voldoende 

was. Als we kijken naar het aantal geënquêteerden 

die zeggen genoeg te leren op de werkvloer, ligt dit 

cijfer zo’n 11% hoger wanneer ze meer dan 3 keer 

een opleiding hebben gevolgd het afgelopen jaar 

ten opzichte van de groep respondenten die aange-

ven onvoldoende aan werkplekleren te doen. 

 

Succesfactoren 

78% van de respondenten ervaart het werkplekle-

ren als succesvol terwijl zo’n 21% antwoordt dat dit 

niet het geval is bij hun organisatie. We stelden de 

vraag of ze dit hinderend zouden vinden en slechts 

3% van deze groep antwoordde hier ‘ja’ op, wat 

opvallend weinig is.  
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Jongere mensen doen meer aan werkplekleren dan 

oudere mensen. Zo’n 52,5% van de 20- tot 30-

jarigen geeft aan dat er onvoldoende aan werkplek-

leren wordt gedaan op het werk. Bij de leeftijdsca-

tegorie van de 60-plussers geeft elke respondent 

aan dat er onvoldoende aan werkplekleren wordt 

gedaan, namelijk 100%, een opmerkelijk cijfer. We 

zien bijgevolg een verschil van 47,5% tussen beide 

categorieën. 

 

Maar liefst 31% ontvangt geen ondersteuning van 

de leidinggevende en 4% vindt dat dat het werkple-

kleren bemoeilijkt. 69% van de respondenten wordt 

wel bijgestaan door de leidinggevende. Skule (2004) 

claimt dan ook dat medewerkers moeten onder-

steund worden door zowel het management als de 

leidinggevende. Baldwin en Ford (1988) delen het-

zelfde standpunt als Skule (2004) en zijn er ook van 

overtuigd dat de steun die het management ver-

leent aan medewerkers, een belangrijke factor is. 

Ook Kwakman (1999) geeft aan dat de steun van de 

omgeving en de leidinggevende een belangrijk 

aspect is bij het leren op de werkvloer. Daarenbo-

ven wordt vier vijfde bijgestaan door collega’s en 

een vijfde dan weer niet. 4% van deze 20%-

respondenten geeft aan dat dit het leren op de 

werkvloer verstoord.  

 

Het grote merendeel van de respondenten, wat zo’n 

84% bedraagt, kan zelf beslissingen nemen onaf-

hankelijk van de leidinggevende. De kleine minder-

heid van 14% geeft aan dat ze dit niet kunnen op 

de werkvloer en 4% ervaart dit als hinderend. Vol-

gens Skule (2004) moet een leerintensieve functie 

het dan ook mogelijk maken dat de medewerker 

een bepaalde invloed kan hebben op het eigen 

werk. Dus als medewerker de vrijheid krijgt om zelf 

beslissingen te nemen, beïnvloedt dat het werkplek-

leren positief. Als we kijken naar de invloed van 

medewerkers op hun taakinhoud, antwoordt drie 

vierde dat ze het gevoel hebben hier wel invloed op 

te hebben.  

 

Skule (2004) concludeert dat leerintensieve banen 

worden gekenmerkt door betere mogelijkheden om 

deel te nemen aan professionele fora buiten het 

bedrijf, professionele of beroepsnetwerken, vak-

beurzen en conferenties. Van onze respondenten 

antwoordt 57% dat ze mogen deelnemen aan pro-

fessionele of beroepsnetwer-

ken/vakbeurzen/conferenties terwijl zo’n 43% hier 

niet de kans toe krijgt. Maar 4% van de geënquê-

teerden die niet kunnen deelnemen aan deze confe-

renties geven aan dat dit het leren bemoeilijkt.  

Werkplekleren wordt makkelijk aan de kant gescho-

ven door onze respondenten. Echter 66% doet dit 

als de werkdruk te hoog komt te liggen. 33% zegt 

dit niet te doen.  

 

Feedback ontvangen van de leidinggevende en 

collega’s zorgt ervoor dat medewerkers hun compe-

tentieontwikkeling gestimuleerd wordt, claimt Van 

der Klink (1999). Ook Van Woerkom (2003) sluit 

zich hierbij aan en concludeert dat feedback een 

doorslaggevende vereiste is voor de competentie-

ontwikkeling. Een open klimaat waarbij het geven 

en ontvangen van feedback aanvaard wordt, is een 

voorwaarde om aan werkplekleren te doen. Er moet 

tijd worden gemaakt om aan medewerkers mee te 

delen wat ze goed doen en wat er nog beter kan. 

Een organisatie die over een klimaat beschikt waar-

bij feedback geven en ontvangen geen dagelijks 

gegeven is, zal het moeilijker hebben om werkplek-

leren voor hun medewerkers mogelijk te maken. Bij 

maar liefst 63% van onze respondenten heerst een 

openfeedbackcultuur en bij 37% is dit niet het ge-

val. Zo’n 7% van deze 37% zegt dat dit het leren 

verstoort. 

 

79% heeft vertrouwen in de eigen capaciteiten en 

9% zegt dit niet te hebben. 5% van deze 9% zegt 

dat dit ervoor zorgt dat het leren op de werkvloer 

verstoord wordt. Tegelijkertijd concludeert exact de 

helft van onze respondenten dat ze kampen met 

onzekerheid op het werk terwijl de andere helft hier 

net niet mee kampt. We stelden de vraag of ze dit 
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hinderend zouden vinden en slechts 7% van deze 

50% antwoordde hier ‘ja’ op, wat opvallend weinig 

is. Er zijn dan ook enkele onderzoekers die het 

belang van ‘self efficacy’ onderstrepen bij gedrags-

verandering (Van der Klink, 1999). Bandura (1977) 

definieert self efficay als volgt: het geloven in het 

eigen kunnen om een zekere taak te volbrengen of 

zich op een zekere manier te gedragen. Als een 

persoon gelooft in zichzelf dan heeft dit een positie-

ve invloed op zowel het verzoeken tot feedback, als 

op het delen van informatie (Van Woerkom, 2003) 

en op het zelfvertrouwen van de medewerker (Ban-

dura, 1977). Het zelfvertrouwen functioneert als een 

soort bemiddelaar tussen de eigenschappen van 

zowel de persoon als omgeving aan de ene kant en 

hoe medewerkers zich gedragen op de werkvloer 

aan de andere kant (Van der Klink, 1999). Volgens 

Van Woerkom (2003) kan het informeel leren niet 

plaatsvinden zonder dat er sprake is van self effica-

cy.  

 

Vervolgens hebben we ook onderzocht of er een 

verband bestaat tussen de mate waarin er actief 

geleerd wordt op de werkvloer en het behaalde 

diploma van de medewerker. Hier hebben we niets 

opmerkelijk aangetroffen. 

 

We hebben de respondenten de stelling voorge-

schoteld ‘leren op het werk is bij ons in de organisa-

tie succesvol’. Deze stelling hebben we gelinkt met 

de verschillende succesfactoren en daaruit blijkt dat 

de geënquêteerden die hiermee niet akkoord gaan, 

werken in organisaties waar er minder sprake is van 

de succesfactoren. We kunnen dus stellen dat me-

dewerkers die aangeven dat het werkplekleren in 

hun bedrijf succesvol is, werken in bedrijven waar 

meerdere succesfactoren aanwezig zijn.  

 

Discussie 

In onze inleiding vernoemen we dat er een aantal 

factoren schuilgaan achter een succesvolle vorm 

van werkplekleren. Voor zover we in staat zijn deze 

a.d.h.v. een medewerkersbevraging te kunnen 

staven, zien we toch dat onze argumenten groten-

deels bevestigd worden. 

We kunnen namelijk concluderen dat de organisa-

ties waar de succesfactoren aanwezig zijn ook resul-

teren in een hogere mate van succesvol werkplekle-

ren, maar er is natuurlijk nog steeds ruimte voor 

verbetering. Vanuit de resultaten formuleer ik enke-

le uitdagingen waarop de werkgevers van de kmo’s 

in België kunnen inspelen.  

Ten eerste wordt er aangetoond dat de meeste 

succesfactoren in sterke mate aanwezig  zijn en ook 

een impact hebben op de kmo’s, behalve opleiding. 

Hier merken we niet echt een verschil in België als 

we kijken naar het behaalde diploma en de mate 

waarin mensen leren op de werkvloer. 

Vervolgens moet er meer aandacht geschonken 

worden aan de oudere medewerkers. Het onderzoek 

toont aan dat zij veel minder leren op de werkvloer 

dan jongere medewerkers. Hoe ouder de medewer-

ker wordt, hoe minder er aan werkplekleren wordt 

gedaan. Overigens blijkt ook dat mensen die minder 

aan werkplekleren aan doen, actiever op zoek zijn 

naar een andere opportuniteit. Er moet dus voor 

gezorgd worden dat medewerkers tevreden zijn met 

hun huidige functie zodat ze niet naar iets anders 

uitkijken en meer gaan leren op de werkvloer.  

Er moet ook aandacht geschonken worden aan de 

kleine groep respondenten die niet worden bijge-

staan door de leidinggevende en door collega’s. 

Deze groep moet actief ondersteund worden door 

deze partijen om het werkplekleren te laten plaats-

vinden. 

Bovendien moeten medewerkers meer de kans 

krijgen om deel te nemen aan professionele fora en 

conferenties buiten het bedrijf want nu krijgt onge-

veer 4 op de 10 medewerkers deze kans niet.  Het 

leren mag ook niet zo makkelijk aan de kant worden 

geschoven als er sprake is van een verhoogde 

werkdruk.  
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Heden ten dage is er al in een groot aantal kmo’s in 

België sprake van een open bedrijfsklimaat waarbij 

feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is.  

Toch moet dit aantal nog stijgen om het werkplekle-

ren te bevorderen. Daarenboven kampen nog te 

veel medewerkers met een onzekerheidsgevoel, wat 

het werkplekleren hindert.  

We kunnen besluiten dat werkplekleren geen onbe-

kend gegeven is in de Belgische kmo’s. Er zijn daar-

enboven heel wat medewerkers die hier positieve 

effecten van ondervinden. Desalniettemin zijn er 

nog veel medewerkers die hier niet genoeg mee in 

contact komen. Hoewel ze hier wel aandacht aan 

willen schenken, krijgen dringende taken vaak voor-

rang waardoor het leren op de tweede plek komt te 

staan. Het is bijgevolg enorm belangrijk dat ieder-

een die binnen een organisatie een leidinggevende 

rol op zich neemt, zich hiervan bewust is. Hun uit-

daging in het verhaal van werkplekleren zal het 

aanmoedigen en ondersteunen zijn van de mede-

werkers voor wie werkplekleren onbekend terrein is. 

 

Fien MEERSCHMAN 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN 

Voor de distributie van de enquête, ging Acerta een samenwerking aan met Monster. Ook zij stuurden de vragenlijst uit naar 

een mailbestand van bestaande contactpersonen. 
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Onboarding: een essentieel proces.   
Een onderzoek naar de verbetering van het huidige 
onboardingsproces bij SBB Accountants en Adviseurs.  
Sara MEYNANTS  

 

Abstract: Het aantrekken en behouden van goede boekhouders voor de fiduciaire sector is geen 
evidentie. Sinds enkele jaren staat het beroep op de lijst van knelpuntberoepen. Een kwalitatief 
onboardingsproces vormt een grote meerwaarde voor het aantrekken en behouden van nieuwe 
medewerkers. Voor SBB Accountants en Adviseurs is een goede onboarding essentieel om nieuwe 
werknemers te verwelkomen. Daarom werd een kwantitatief onderzoek gedaan naar het huidige proces 
van SBB Accountants en Adviseurs, met als doel het onboardingsproces te verbeteren. Hiervoor werd 
een enquête uitgestuurd naar alle medewerkers die tussen de drie maanden en vijftien maanden in 
dienst waren. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek is het organiseren van een praktisch gerichte 
eerste werkdag, het introduceren van een meter- en peterbeleid, alsook het implementeren van een 
feedbackgesprek.  

Keywords: onboarding, onboardingsproces, nieuwe werknemer, behoud werknemers, 
eerste zes maanden 

 

Inleiding 

Vandaag de dag is het geen evidentie om goede 
dossierbeheerders in de fiduciaire sector te 
rekruteren. Sinds enkele jaren is er zowel een 
kwantitatief als kwalitatief tekort aan boekhouders 
(VDAB, 2019). Daarom is het behouden van nieuwe 
medewerkers voor ondernemingen in de fiduciaire 
sector cruciaal. Hiervoor is het organiseren van een 
goed onboardingsproces een must. Een goede 
onboarding heeft namelijk tal van voordelen bij het 
aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers.  
 
Zo geeft Van Beeck (2017) aan dat wanneer een 
bedrijf zich in een competitieve arbeidsmarkt 
situeert, een gekend en goed onboardingsproces een 
meerwaarde is bij het zoeken naar een veel gevraagd 

profiel op de arbeidsmarkt. Met andere woorden een 
bedrijf bouwt op deze manier een goede reputatie op 
onder werkzoekenden binnen de war for talent 
(Sullivan benefits, 2016). Verder zorgt een goed 
onboardingsproces voor een verhoogde retentie. 
Nieuwelingen beslissen namelijk tijdens de eerste zes 
maanden van hun tewerkstelling of ze al dan niet op 
zoek gaan naar een nieuwe uitdaging (Talentwise, 
2015). Als gevolg van het organiseren van een goed 
onboardingsproces is het aantal medewerkers dat 
binnen de eerste zes maanden de onderneming 
verlaat laag of lager dan bij organisaties met een 
minder goede of geen onboarding (Cross, Opie, Pryor 
& Rollag, 2017). Bovendien is het effect van een goed 
onboardingsproces dat werknemers zichzelf voor 
lange termijn plichtsgetrouw inzetten voor de 
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onderneming. (Dinnen & Smink, z.d.). Bovenstaande 
voordelen verduidelijken de essentie van een goede 
onboarding voor SBB Accountants en Adviseurs 
(hierna SBB genoemd). Om die redenen 
onderzochten wij het huidige onboardingsproces van 
SBB, met als doel het proces te verbeteren. De 
onderzoeksvraag luidt: “Hoe wordt het 
onboardingsproces door nieuwe medewerkers 
ervaren en wat kan SBB doen om dit proces te 
optimaliseren?”.  
 
SBB is een “accountants en advieskantoor” met 30 
verschillende vestigingen. Deze vestigingen zijn 
verspreid over heel Vlaanderen, met elk een eigen 
kantoordirecteur¹. Elk kantoor valt onder een 
bepaalde regio, die wordt geleid door een 
regiodirecteur². De hoofdzetel van SBB bevindt zich 
in Leuven. De onderneming heeft een partnership 
met 25 verschillende ondernemersorganisaties en 
een klantenbestand dat is uitgegroeid tot ruim 22 000 

klanten (SBB Accountants en Adviseurs, z.d.-a). Aan 

al deze klanten biedt SBB een uitgebreide 
dienstverlening. Bij SBB kunnen klanten terecht voor 
juridisch en gespecialiseerd advies, maar ook met 
vragen over boekhouding en fiscaliteit (SBB 
Accountants en Adviseurs, z.d.-b). 

Methodologie 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag 
“Hoe wordt het onboardingsproces door nieuwe 
medewerkers ervaren en wat kan SBB doen om dit 
proces te optimaliseren?” werd een kwantitatief 
onderzoek uitgewerkt, namelijk een enquête. Het 
doel van dit onderzoek was nagaan hoe nieuwe 
medewerkers de eerste zes maanden bij SBB hebben 
ervaren, en op basis van deze ervaringen en 
suggesties het huidige onboardingsproces te 
verbeteren.  

Tot de doelgroep van dit onderzoek behoren alle 
medewerkers die tussen 1 januari 2018 en 1 januari 
2019 startten. We kozen voor deze doelgroep omdat 
iedereen minstens drie maanden en maximaal vijftien 

maanden in dienst is. Op deze manier heeft iedereen 
de belangrijkste periode van het onboardingsproces 
recent doorlopen. Aangezien de meeste werknemers 
in een verschillend kantoor starten, is er telkens een 
andere leidinggevende die het onboardingsproces 
begeleidt. Hierdoor is de kans op onderlinge 
verschillen reëel. Daarom kozen we ervoor om alle 
medewerkers van de doelgroep te bevragen. In 
totaal waren dit 53 medewerkers.  

Om een optimaal onboardingsproces te realiseren, is 
het doorslaggevend dat alle afdelingen binnen een 
bedrijf goed samenwerken. Niet enkel binnen het HR-
departement is een goede samenwerking voornaam; 
over alle departementen heen is een goede 
onderlinge communicatie en samenwerking 
belangrijk (Bauer, 2010). Bijgevolg was het van groot 
belang dat we iedereen bevraagden om na te gaan 
of dit bij SBB het geval is. Op deze manier is het 
mogelijk om het huidige onboardingsproces te 
verbeteren.   

Om alle 53 medewerkers snel en correct te bereiken, 
verzonden we de enquête via mail. Hierin kaderden 
we de reden van de enquête en vermeldden we dat 
het onderzoek vrijblijvend is en alle gegevens 
anoniem behandeld worden. Om een hoger aantal 
respondenten te bekomen, stuurden we na de eerste 
week van het openstaan van de enquête een 
herinneringsmail naar de hele doelgroep. In totaal 
was er gedurende twee weken de mogelijkheid om 
de enquête in te vullen. Uiteindelijk vulden 36 
personen de enquête in (68%). 
 
De enquête bestond uit maximaal 36 vragen. 
Afhankelijk van de antwoorden kwamen bepaalde 
vragen wel of niet aan bod. Op deze manier 
verschilde het aantal vragen per respondent. De 
enquête bestond uit een samenstelling van open, 
meerkeuze-, ja-nee- en schaalvragen. De 
schaalvragen peilden naar de algemene tevredenheid 
van de respondenten. Één is helemaal niet tevreden, 
tien is heel tevreden. In het begin van de enquête 
stelden we een aantal algemene vragen over de 
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respondent. Dit maakte het mogelijk om een aantal 
antwoorden te verklaren. Verder was het cruciaal om 
het volledig onboardingsproces te bespreken. Zowel 
de eerste werkdag, het peter- en meterschap, de e-
learnings, de welkomdagen, alsook het integratie- en 
feedbackgesprek kwamen tijdens de enquête aan 
bod. Daarnaast peilden we kort naar eventuele 
suggesties voor het huidige onboardingsproces en 
naar de mening van de respondenten over het 
invoeren van een onboardingsapplicatie.  

Hierna verwerkten we alle resultaten in een 
excelbestand. Op basis van de resultaten maakten 
we een grondige analyse over het onboardingsproces 
van SBB om zo uiteindelijk op onze onderzoeksvraag 
te antwoorden: “Hoe wordt het onboardingsproces 
ervaren door nieuwe medewerkers en wat kan SBB 
doen om dit proces te optimaliseren?”. 

Resultaten 

De algemene tevredenheidsgraad van het onboar-
dingsproces van SBB bedraagt gemiddeld 7,3 op 10. 
Uit het onderzoek kwamen verschillende resultaten 
naar voren. Hieronder worden de belangrijkste 
resulaten van de enquête besproken en verklaard.  

Eerste werkdag 

De allereerste werkdag heeft een zeer grote impact 
op de relatie die de nieuwe werknemer aangaat met 
de onderneming (Verhoeven, 2015).  Bij één op 25 
gevallen is een negatieve eerste werkdag een 
oorzaak voor het vroegtijdig vertrek (Al, 2008).  Een 
goede verwelkoming is dus een echte noodzaak en 
één van de belangrijkste aspecten van het 
onboardingsproces.  

Het algemeen verloop van de eerste werkdag 
beoordeelden de respondenten met een gemiddelde 
score van 7,4 op 10. De enquête toont aan dat hier 
nog mogelijkheden zijn voor verbetering. Zo is 31% 
van de respondenten niet gecontacteerd vóór de 
start van de eerste werkdag. Dit wil zeggen dat elf 
respondenten zelf contact moesten opnemen in 
verband met concrete afspraken voor de eerste 

werkdag. Bij SBB zou de directe leidinggevende deze 
taak op zich moeten nemen maar ondanks deze 
afspraak worden niet alle nieuwe werkkrachten 
ingelicht over de eerste dag. Een welkommail enkele 
dagen voor de eerste werkdag is nochtans een goede 
manier om aan te tonen dat er aan de nieuwe 
medewerker gedacht wordt. In deze mail kan er nog 
extra info of een herhaling van de al gegeven 
informatie over de eerste werkdag worden 
meegegeven (LinkedIn z.d.).  

Daarnaast geeft 89% van de repsondenten aan dat 
het interessant is om vóór de eerste werkdag extra 
informatie te krijgen over de dresscode, waar te 
parkeren, etc. Volgens Sullivan Benefits (2016) is het 
meegeven van extra informatie over de eerste dag 
met bijvoorbeeld een planning van de eerste 
werkdag of -week een uitstekend middel om de 
werknemer enthousiast te maken voor de eerste 
werkdag. LinkedIn (z.d.) geeft aan dat op of voor de 
eerste dag best een welkomstgids wordt meegege-
ven aan de nieuwe medewerker. De welkomstgids 
bevat al de nodige en extra informatie over het be-
drijf. 

Gewoonlijk worden nieuwelingen op hun eerste 
werkdag voorgesteld aan de collega’s en vindt er een 
korte rondleiding plaats. Van de respondenten geeft 
86% aan dat ze op hun eerste dag voorgesteld 
werden aan de andere collega’s. Er zijn dus vier 
respondenten niet voorgesteld aan de anderen, drie 
van hen hebben vooraf aan hun vaste tewerkstelling 
echter een stage of vakantiejob bij SBB gedaan. 
Hierdoor kenden de nieuwe medewerkers hun 
collega’s al. Bijgevolg werden ze op hun eerste 
werkdag niet opnieuw voorgesteld. Verder kreeg 
81% van de respondenten een rondleiding op de 
eerste dag. Van de zeven respondenten die geen 
rondleiding kregen, waren vier respondenten stagiair 
of jobstudent. Zij kenden dus het kantoor al.  

“Aangezien ik ook stage gedaan heb ik 
[sic] het kantoor waar ik nu tewerkgesteld 
ben, zijn bepaalde dingen geweest bij de 
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eerste dag van mij [sic] stage en niet bij 
mijn eerste werkdag: zoals rondleiding 
kantoor, voorstellen collega's. Voor de rest 
was alles dik in orde!”  (respondent 5)3 

Het introduceren en rondleiden is een noodzaak om 
de nieuwe aanwinst in contact te laten komen met de 
directe collega’s, de HR-manager, de collega’s van 
andere diensten, etc. Het creëren van verschillende 
contactmomenten is van groot belang voor de 
nieuwe medewerker (Ransburg, Sage-Haywand & 
Schuman, 2016).  

Daarnaast verwacht SBB dat de directe 
leidinggevende aanwezig is op de eerste werkdag. In 
werkelijkheid was de leidinggevende bij 31 
bevraagden (86%) aanwezig op de eerste dag. 
Doorgaans heeft de nieuwkomer ook een gesprek 
met de leidinggevende. Tijdens dit gesprek krijgt de 
nieuwe medewerker toelichting in verband met de 
functiekaart, de werking van het kantoor, de 
verwachtingen, de welkomdagen en het 
integratiegesprek. Nochtans had 36% van de 
respondenten geen gesprek met de leidinggevende. 
Daarbij komt dat 44% van de bevraagden aangeeft 
over de aangehaalde aspecten geen of onvoldoende 
toelichting te hebben gekregen. Een goede en 
duidelijke introductie is echter van groot belang voor 
nieuwkomers (Janssens, 2018).  

“Het is wel leuk als de kantoordirecteur of de persoon 
waarmee je hebt afgesproken of gesolliciteerd 
aanwezig is voor de eerste opvang.” (respondent 35) 

Peter-/ meterschap  

Niet alleen de eerste dag is belangrijk. Ook de ver-
schillende fases die een nieuweling doorloopt, in de 
eerste weken en maanden van de tewerkstelling, zijn 
cruciaal (Verhoeven, 2015).  

Een eerste aspect dat het onboardingsproces 
bevordert, is het introduceren van peters en meters 
(Verhoeven, 2015). Peter- en meterschap zorgt 
namelijk voor de socialisatie van een nieuwe 
werknemer. Daarbij komt dat een peter of meter op 

een laagdrempelig niveau ten dienste staat van de 
nieuwe werkkracht. Verder behoort het geven van 
advies en beantwoorden van vragen tot de taken van 
een peter en meter. Het doel van peter- en 
meterschap is om de nieuwe medewerker op een 
eenvoudige manier wegwijs te maken in de 
organisatie, ingevolge het geven van informatie over 
de cultuur, de taken, etc. (Mispoulier, 2017).  

Uit de resultaten blijkt dat bij minder dan de helft van 
de bevraagden (19%) een peter of meter is 
aangewezen. Bij de vraag of er nog suggesties zijn 
voor het onboardingsproces, halen meerdere 
respondenten aan om het peter- en meterschap te 
introduceren.   

“Betere, persoonlijke coaching gedurende eerste 
maanden en een aanspreekpunt binnen het kantoor 
dat steeds bereikbaar is voor vragen.” (respondent 
20) 

“Een meter/peter lijkt me wel een goed idee.” 
(respondent 22) 

De algemene tevredenheidsgraad van werknemers 
met een peter of meter bedraagt 7,3 op 10.  SBB 
heeft tot op heden geen peter- en meterbeleid. Dit 
verklaart waarom de meerderheid van de 
respondenten geen peter of meter hebben.   

E-learnings  

Niet enkel een peter of meter heeft positieve invloed 
op het onboardingsproces, ook andere aspecten zo-
als e-learnings zijn een belangrijk onderdeel. Bij het 
organiseren van trainingen en opleidingen voor de 
nieuwe werknemers is het volgens Janssens (2018) 
voornaam om dit zo snel mogelijk na de eerste weken 
van indiensttreding te implementeren. Door deze 
trainingen en opleidingen is het voor de nieuwkomers 
mogelijk om verder uit te groeien tot een volwaardige 
medewerker binnen het team en de organisatie. Een 
hulpmiddel om trainingen en opleidingen te verbete-
ren is het voorzien van virtuele tools zoals e-lear-
ningmodules, onboarding games, etc. SBB heeft zelf 
een aantal e-learnings ontwikkeld om de nieuwe 
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werkkrachten wegwijs te maken in bepaalde pro-
gramma’s, etc. 

De resultaten van de enquête tonen aan dat 72% van 
de respondenten tijdens de eerste weken e-learnings 
volgden. Vervolgens beoordeelden de bevraagden de 
e-learnings. De algemene tevredenheidsgraad be-
draagt 6,2/10. Enkele antwoorden op de vraag: “Zijn 
er nog aspecten die je misten tijdens de eerste weken 
of maanden van je tewerkstelling?” verduidelijken dit 
cijfer deels. Respondenten misten grotendeel mense-
lijke interactie en begeleiding bij dit aspect van de 
onboarding. 

“E-learnings zijn heel goed, maar er moest nog ie-
mand (voor de eerste keer) je zeker begeleiden.” 
(respondent 18)  

“Duidelijkheid bij sommige onderwerpen en mense-
lijke interactie.” (respondent 35) 

Welkomdagen  

Een derde aspect dat SBB organiseert om nieuwelin-
gen een goede en duidelijke introductie te geven, zijn 
de welkomdagen. SBB is niet de enige onderneming 
die welkomdagen organiseert. Meerdere grote bedrij-
ven geven introductiedagen aan hun nieuwe mede-
werkers. Tijdens deze dagen zijn er verschillende 
workshops, sprekers vanuit de organisatie, etc. Het 
doel van deze dagen is het bedrijf beter te leren ken-
nen (Janssens, 2018). SBB organiseert de welkomda-
gen meerdere keren per jaar. Deze bestaan uit een 
overnachting in Genk, met ongeveer achttien nieuwe 
medewerkers. Het doel van de welkomdagen is om 
het bedrijf, elkaar en de directie beter te leren ken-
nen. Dit gebeurt zowel via formele als informele mo-
menten. Onder andere een kennismakingsspel, pre-
sentaties van directieleden, tijd voor ontspanning, 
een vier uur durende workshop rond communicatie 
en een golfinitatie komen aan bod tijdens deze da-
gen.  

Ook dit aspect van de onboarding werd kort bevraagd 
in de enquête. De score van alle respondenten be-
draagt een 8,4 op 10 op de vraag of de welkomdagen 

een goede manier zijn om SBB, directie en collega’s 
beter te leren kennen. Anderen bevestigen eveneens 
deze score bij de vraag: “Wil je nog iets meegeven 
over je eigen onboarding bij SBB?”.  

“De welkomstdagen zijn een heel leuk initiatief.” (res-
pondent 3)  

“De welkomdagen vind ik een perfect initiatief om het 
bedrijf te leren kennen, dus doe hier zeker mee ver-
der.” (respondent 30) 

Integratie- en feedbackgesprek 

Een goede opvolging tijdens het onboardingsproces 
is een noodzaak. Het inplannen van meerdere feed-
backmomenten en -gesprekken met de nieuwe me-
dewerkers binnen de onderneming is zeer belangrijk 
(Verhoeven 2015). Wanneer een werknemer vier 
maanden in dienst is bij SBB, vindt er een integratie-
gesprek met de regiodirecteur plaats. De reden om 
dit met de regiodirecteur te doen, is omdat deze een 
niveau hoger staat dan de directe leidinggevende. Uit 
ervaring blijkt dat het voor de nieuwe collega 
aangenamer is om op deze manier de eerste 
maanden in de onderneming te overlopen. De 
drempel om vrijuit te spreken is hier namelijk lager.  

De enquête toont aan dat 29 bevraagden een inte-
gratiegesprek hadden en bij één respondent het ge-
sprek ingepland staat. Daarnaast zijn er vier respon-
denten nog geen vier maanden in dienst. We beslui-
ten hieruit dat twee bevraagden (5,6%) geen inte-
gratiegesprek hadden. De respondenten die wel al 
een integratiegesprek hadden, beoordeelden het ge-
sprek in functie van de meerwaarde. De responden-
ten beoordeelden het gesprek met een gemiddelde 
van 6,4 op 10.   

Daarnaast vindt er een tweede gesprek plaats wan-
neer een werkkracht vijf à zes maanden in dienst is. 
Meestal gaat aan het evaluatiemoment een gesprek 
tussen de directe leidinggevende en de regiodirecteur 
vooraf. Het wordt aangeraden om de inhoud van het 
gesprek te bespreken met de nieuwe werkkracht, dit 
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is echter geen verplichting. De resultaten van de en-
quête bevestigen dit. Vijftien respondenten (42%) 
kregen geen evaluatie over hun startperiode. Opmer-
kelijk is dat 91% van de bevraagden die geen feed-
backgesprek hadden, dit wel wensten. De respon-
denten geven ook aan dat er tijdens de eerste maan-
den meerdere overlegmomenten moeten plaatsvin-
den.  

“Regelmatiger feedback.” (respondent 32) 

Het inplannen van feedbackmomenten wordt sterk 
aangeraden in de literatuur. Verhoeven (2015) haalt 
aan dat het voor een onderneming aangeraden is om 
op regelmatige tijdstippen een feedbackmoment in te 
plannen. Ideaal is om na twee weken, een maand, 
drie maanden en een half jaar een feedbackgesprek 
te organiseren. 

Discussie 

Het onboardingsproces is cruciaal om nieuwe mede-
werkers aan te trekken en te behouden (Gabsa, 
2018). SBB beseft dit. Aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek wil SBB het onboardingsproces 
verbeteren. De onderzoeksvraag van dit onderzoek 
luidt: “Hoe wordt het onboardingsproces door nieuwe 
medewerkers ervaren en wat kan SBB doen om dit 
proces te optimaliseren?”. Uit de resultaten van het 
onderzoek blijkt dat het onboardingsproces van SBB 
over het algemeen goed wordt ervaren. Doch zijn er 
enkele punten die SBB kan aanpakken om het 
onboardingsproces te verbeteren.       

De eerste werkdag  

Zoals eerder aangehaald bevraagden we als eerste 
de eerste werkdag. De respondenten zijn over het 
algemeen tevreden over de eerste dag, ze gaven een 
score 7,4 op 10. Desalniettemin zijn er een aantal 
actiepunten. Zo hebben elf respondenten geen info 
gehad vóór hun eerste werkdag. SBB moet ervoor 
zorgen dat ze iedereen contacteren vóór de eerste 
werkdag. Hierbij is het voornaam dat er een zeer 
goede opvolging is door de leidinggevende. 
Eventueel kan de kantoorassistent samen met de 

leidinggevende deze taak mee op zich nemen. Op 
deze manier denken twee werknemers aan de start 
van de nieuweling.  

Verder is het ontwikkelen van een welkomfiche met 
informatie over de eerste dag en/of week aangera-
den. Van alle respondenten vindt namelijk 89% het 
interessant om vóór de eerste werkdag extra infor-
matie te krijgen over de dresscode, waar te parkeren, 
etc.   

Daarnaast is het creëren van een onboardingsmap 
voor de leidinggevende aanbevolen. In deze map kan 
een tijdlijn worden opgenomen, en per onderdeel op 
de tijdlijn een checklist. Op deze manier worden alle 
belangrijke aspecten tijdens het onboardingsproces 
aangehaald. In de enquête gaf namelijk 44% van de 
respondenten aan geen of onvoldoende toelichting te 
hebben gekregen in verband met de werking van het 
kantoor, de functiekaart, de verwachtingen, de 
welkomdagen en het integratiegesprek. Het 
ontwikkelen van een tijdlijn en specifieke checklisten 
per fase van het onboardingsproces zou ervoor 
kunnen zorgen dat de leidinggevende niets over het 
hoofd ziet en alles gestructureerd verloopt.  

Peter- en meterschap  

Een tweede onderdeel dat we in de enquête 
bevraagden, is het peter- en meterschap. De 
resultaten tonen aan dat bij minder dan de helft van 
de bevraagden (19%) een peter of meter is 
aangewezen. Bij de vraag: “Zijn er nog suggesties 
voor het onboardingsproces van SBB?” halen 
verschillende respondenten het introduceren van 
peters en meters aan.  

Om aan deze vraag te voldoen, raden wij aan om een 
peter- en meterproject uit te werken. Op deze manier 
kan een peter of meter de nieuwe collega wegwijs 
maken in het kantoor en bepaalde zaken zoals de 
werking van de telefoon, etc. uitleggen. Daarnaast 
zorgt dit voor een wisselwerking tussen de 
leidinggevende die de algemene aspecten uitlegt en 
de peter of meter die de nieuwe medewerker op een 
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laagdrempelige manier ondersteunt. Hierbij is een 
duidelijke kadering van de rol die de de peter of 
meter opneemt cruciaal. Eventueel kan ook voor de 
peter of meter een specifieke checklist worden 
voorzien die bij de onboardingsmap hoort.  

E-learnings 

Als derde bevraagden we de e-learnings. Bij de 
vraag: “Zijn er nog suggesties voor het 
onboardingsproces van SBB?” geven enkelen aan dat 
ze begeleiding en menselijke interactie misten. Dit 
kan worden verbeterd door het introduceren van een 
peter of meter, zij kunnen mee zorgen voor de 
persoonlijke begeleiding bij de e-learnings. 
Aangezien er nog enkele andere, uiteenlopende 
opmerkingen zijn gegeven over de e-learnings en de 
algemene tevredenheidsgraad 6,2 op 10 bedraagt, is 
verder onderzoek aangeraden.  

Welkomdagen  

De respondenten zijn het meest lovend over de 
welkomdagen. De algemene tevredenheidsgraad 
over de welkomdagen is namelijk 8,4 op 10. De 
enquête maakt duidelijk dat dit onderdeel een grote 
meerwaarde betekend voor het onboardingsproces 
van SBB.  

Integratie en feedbackgesprek 

Het onboardingsproces neemt enkele maanden in 
beslag. Daarom is het cruciaal om na enkele weken 
en maanden follow-up gesprekken te houden. Ook 
dit onderdeel bevraagden we in de enquête. De 
resultaten tonen aan dat 42% van de bevraagden 
geen evaluatie kreeg over de startperiode. 
Opmerkzaam is dat 91% van de respondenten die 
geen feedbackgesprek hadden, dit wel wensen. Een 
laatste actiepunt van SBB is om feedbackgesprekken 
te introduceren in het onboardingsproces. SBB kan 
dit eventueel mee opnemen in de onboardingsmap. 

Ten slotte kunnen we concluderen dat het 
onboardingsproces van SBB goed is. Het proces werd 
beoordeeld met een 7,3 op 10. Uiteraard zijn er nog 

een aantal actiepunten om het huidige 
onboardingsproces te verbeteren. De belangrijkste 
actiepunten van SBB zijn het structureren van de 
eerste werkdag, het introduceren van peters en 
meters en het implementeren van een 
feedbackgesprek. Om dit te verwezenlijken is het 
belangrijk dat alle leidinggevenden van SBB het nut 
van deze actiepunten inzien. Alleen zo kan een 
verbeterde onboarding tot stand komen. De 
leidinggevenden enthousiasmeren kan bijvoorbeeld 
door middel van een presentatie waarin de 
verschillende voordelen van een goede onboarding 
aan bod komen.  
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EINDNOTEN 

1 De kantoordirecteur leidt een kantoor in het kader van het het realiseren van de beoogde doelstellingen op financieel en 

commercieel vlak maar vooral op vlak van people management.  

2 De regiodirecteur leidt het kantorennet binnen een regio. De regiodirecteur vertaalt de missie, de visie en het beleid van SBB 

naar elk kantoor in de eigen regio.  

³ tabel respondenten  

Doelgroep 
Respondenten Aantal maanden in dienst Stagiair of jobstudenten geweest 

Respondent 1 7-12 maanden  Ja 
Respondent 2 7-12 maanden  Neen 
Respondent 3 7-12 maanden  Neen 
Respondent 4 0-6 maanden Ja 
Respondent 5 7-12 maanden  Ja 
Respondent 6 0-6 maanden Neen 
Respondent 7 7-12 maanden  Neen 
Respondent 8 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 9 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 10 7-12 maanden  Ja 
Respondent 11 0-6 maanden Ja 
Respondent 12 0-6 maanden Neen 
Respondent 13 0-6 maanden Neen 
Respondent 14 0-6 maanden Neen 
Respondent 15 7-12 maanden  Ja 
Respondent 16 7-12 maanden  Neen 
Respondent 17 7-12 maanden  Neen 
Respondent 18 7-12 maanden  Neen 
Respondent 19  7-12 maanden  Neen 
Respondent 20 7-12 maanden  Neen 
Respondent 21 0-6 maanden Ja 
Respondent 22 7-12 maanden  Ja 
Respondent 23 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 24 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 25 7-12 maanden  Ja 
Respondent 26 0-6 maanden Neen 
Respondent 27 7-12 maanden  Ja 
Respondent 28 0-6 maanden Neen 
Respondent 29 0-6 maanden Ja 
Respondent 30 0-6 maanden Neen 
Respondent 31  7-12 maanden  Neen 
Respondent 32 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 33 0-6 maanden Neen 
Respondent 34 Langer dan 12 maanden  Neen 
Respondent 35 0-6 maanden Neen 
Respondent 36 Langer dan 12 maanden  Neen 
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Het gebruik van de digitale loonbrief 

Josche NIJS 

 

Abstract: ‘Het gebruik van de digitale loonbrief’ handelt over de digitale loonfiche1 en de mogelijkheden 

die hier nog in het verschiet liggen. Tot op heden biedt slechts 8,6% van de werkgevers in België een 

digitale loonbrief aan, zoals deze terug te vinden is op onder andere het digitale platform Doccle2 (De 

Rouck, 2018). Door een kwantitatief onderzoek te voeren aan de hand van online enquêtes, hebben we 

getracht meer inzicht te krijgen in het lage percentage Doccle aanbieders en gebruikers bij klanten van 

Acerta3 Hasselt. Slechts 10% van de klanten biedt Doccle aan. Ze geven aan dat dit ligt aan een onof-

ficiële kennismaking met het online platform, een gebrek aan informatie en weerstand om de huidige 

werkwijze te veranderen. Wanneer de werkgever ervoor kiest om de digitale loonbrief wel aan te bieden, 

vertonen werknemers in de meerderheid van de gevallen een weerstand om hiermee aan de slag te 

gaan. Zowel een gebrek aan motivering als het niet weten waarvoor Doccle dient, lokken deze weer-

stand uit. Dit artikel zal verder ingaan op het waarom van deze kwesties, alsook het aangeven van 

enkele aanbevelingen om hiermee aan de slag te gaan. 

Keywords:  Digitale loonbrief, Loonfiche, Acerta, Doccle 

 

Inleiding 

Dit onderzoek handelt over de digitale loonbrief en 

het gebruik ervan bij werkgevers die aangesloten zijn 

bij Acerta sociaal secretariaat Hasselt. Slechts 10% 

van deze werkgevers biedt de digitale loonbrief aan 

via Doccle. Een opmerkelijk gegeven, aangezien digi-

talisering een trend is die we allemaal waarnemen. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 88% van de Belgen 

een smartphone heeft en 94% gebruik maakt van het 

internet (We are social, 2019).   

Digitalisering komt ook voor in het bedrijfsleven. Uit 

een onderzoek van Trends4 in samenwerking met 

SAP5  bij 1100 Belgische bedrijfsleiders blijkt dat de 

helft van de respondenten één tot vijf digitale pro-

jecten heeft lopen in zijn organisatie.  

 

43% van de ondervraagden is bezig met digitale 

transformatie6 en 60% vindt de digitale transformatie 

noodzakelijk om te blijven evolueren (Fockedey, 

2017; SAP News, 2017). 

Daarnaast doet digitalisering zich voor op andere do-

meinen die nauw aansluiten bij het sociaal secretari-

aat. Vanaf 1 januari 2016 zijn elektronische maaltijd-

cheques7 verplicht en voorstellen om de ecocheques 

uitsluitend elektronisch te maken liggen op tafel (Ad-

vies NAR nr. 2.096 betreffende elektronische ecoche-

ques, 2018; FOD WASO, 2019; KB erkenningsvoor-

waarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van 

maaltijdcheques in elektronische vorm, 2010).  

Om de discrepantie tussen de opkomst van digitali-

sering en het lage gebruik van de digitale loonbrief te 

onderzoeken, hebben we getracht volgende onder-

zoeksvraag op te lossen: 
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“Waarom kiezen werkgevers (niet) voor het werken 

met Doccle en op welke obstakels botsen ze bij het 

uitrollen van de digitale loonbrief bij hun werkne-

mers?” 

Door deze onderzoeksvraag te beantwoorden willen 

we komen tot aanbevelingen die nuttig zijn voor 

Acerta. Met deze aanbevelingen kan Acerta aan de 

slag gaan zodat meer werkgevers en werknemers de 

digitale loonbrief gaan gebruiken. Het is namelijk zo 

dat de digitale loonbrief bestaat om een gebruiksge-

mak te bewerkstelligen. Acerta wil Doccle graag pro-

moten bij het klantenbestand om zo een tijd- en kos-

tenbesparing te verwerven voor zowel de werkgever 

als de werknemer.   

Vooraleer dit artikel een antwoord geeft op de onder-

zoeksvraag wordt er dieper ingegaan op de metho-

dologie die gebruikt werd om het onderzoek te voe-

ren. Daarna worden de meest opmerkelijke resulta-

ten uit het onderzoek toegelicht, waarna in de dis-

cussie gesproken zal worden over aanbevelingen die 

Acerta in acht kan nemen.  

Methodologie 

Doelgroep 

Dit onderzoek bekijkt het gebruik van de digitale 

loonbrief bij werkgevers en werknemers. De onder-

zoeksmethode richt zich enkel op werkgevers aange-

zien Acerta een werkgeversorganisatie is. Daarnaast 

kan de werknemer pas gebruik maken van de digitale 

loonbrief wanneer de werkgever daartoe beslist. 

Deze bachelorproef hangt samen met de stageplaats 

van de student. Mijn stage vond plaats bij Acerta so-

ciaal secretariaat te Hasselt. Aangezien het onmoge-

lijk is om in het tijdsbestek van dit onderzoek elke 

klant aangesloten bij Acerta Hasselt te bevragen, 

richt de steekproef zich op de volgende doelgroepen: 

- Grote en kleine ondernemingen; 

- Ondernemingen in verschillende sectoren; 

- Ondernemingen die Doccle wel of niet aan-

bieden; 

- Ondernemingen die Doccle succesvol dan 

niet succesvol aanbieden. 

Grote en kleine ondernemingen worden bevraagd 

omdat er een vermoeden heerst dat verschillende 

groottes van ondernemingen anders omgaan met di-

gitalisering. Omwille van diezelfde reden zijn we ook 

gaan kijken naar bedrijven in verschillende sectoren. 

Om de vraag te beantwoorden waarom werkgevers 

kiezen om wel of niet met Doccle te werken, hebben 

we ons gefocust op ondernemingen die werken met 

het digitale platform en ondernemingen die dit niet 

doen. Ondernemingen die Doccle aanbieden, slagen 

er vaker niet dan wel in om de digitale loonbrief goed 

te laten aanslaan bij hun werknemers. Om te achter-

halen hoe dit komt hebben we ‘succesvolle’ en ‘on-

succesvolle’8 bedrijven betrokken in dit onderzoek. 

Deze 4 doelgroepen brengen 4 deelvragen met zich 

mee: 

- Is er een verschil in aanbieden van Doccle 

tussen kleine en grote ondernemingen?; 

- Is er een verschil in aanbieden van Doccle 

tussen ondernemingen in verscheidene sec-

toren?; 

- Waarom bieden werkgevers Doccle (niet) 

aan?; 

- Waarom slagen werkgevers er (niet) in om 

meer dan 50% van hun werknemers op 

Doccle te krijgen? 

Onderzoeksmethode 

Om een algemeen inzicht te verwerven in redenen 

voor het wel of niet aanbieden van Doccle door werk-

gevers, hebben we gekozen om een kwantitatief on-

derzoek te voeren aan de hand van online enquêtes. 

Deze online enquêtes, met open en gesloten vragen, 

zijn opgesteld en verstuurd met behulp van Google 

Forms. Deze tool laat toe om een onbeperkt aantal 

vragen te stellen op een ordelijke en overzichtelijke 

wijze.  

Aangezien werkgevers die Doccle aanbieden anders 

te werk gaan dan werkgevers die werken met een 
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papieren loonbrief, is de keuze gemaakt om te wer-

ken met twee verschillende online enquêtes.  

De eerste enquête is bestemd voor werkgevers die 

Doccle aanbieden. In deze enquête wordt gevraagd 

naar de beweegredenen van de werkgever om Doc-

cle aan te bieden. Daarnaast wordt er gekeken naar 

de redenen waarom Doccle al dan niet aanslaat bij 

werknemers.  

De tweede bevraging is bestemd voor werkgevers die 

Doccle niet aanbieden en bevraagd de beweegrede-

nen hiervoor. 

Bij het voeren van dit onderzoek hebben 38 Doccle 

aanbieders en 35 niet-Doccle aanbieders de bevra-

ging ingevuld. In totaal hebben 73 werkgevers ge-

antwoord op de enquête.  

Naast het voeren van enquêtes is deze studie verrijkt 

met een zorgvuldige literatuurstudie. De moeilijkheid 

hierin lag in het gebrek aan voorafgaande studies. 

Digitalisering is een vrij recent fenomeen, de digitali-

sering van sociale documenten is slechts sedert de 

wet van 2007 aan het opkomen en Doccle is pas in 

2014 opgericht. Desalniettemin heeft de literatuur-

studie gezorgd voor een verdieping van dit onder-

zoek. 

Analyse  

De antwoorden op de enquêtes werden meteen ver-

taald naar tabellen en grafieken via Google Forms. 

Naast deze weergaven hebben we gebruik gemaakt 

van Microsoft Excel 2010. Door het plaatsen van fil-

ters en het maken van grafieken zijn enkele opmer-

kelijke bevindingen naar boven gekomen.  

De gegevens in het Excel bestand hebben we nadien 

vergeleken met literatuurstudies. Op deze manier is 

een uitgebreide analyse tot stand gekomen. 

 

 

 

Resultaten 

Is er een verschil tussen kleine en grote ondernemin-

gen? 

Acerta sociaal secretariaat te Hasselt is onderver-

deeld in ondernemingen met meer dan 20 werkne-

mers en kleine tot middelgrote ondernemingen 

(KMO) met minder dan 20 werknemers. 

Figuur 1: Verschil in aanbieden van Doccle tussen KMO ’s en onder-

nemingen. 

Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat 

KMO ‘s minder snel overgaan naar het gebruik van 

de digitale loonbrief dan grotere ondernemingen. 

Overeenkomstig met andere Belgische bedrijven zien 

we dat 87% van de grotere ondernemingen (+/- 500 

werknemers) zich bezig houdt met digitale projecten. 

77% van de kleine ondernemingen geeft aan dat ze 

zich in een initiële fase bevinden (Trends, 2017).  

De meerderheid van de respondenten geeft als ver-

klaring dat kleine ondernemingen minder bezig zijn 

met digitalisering dan grotere ondernemingen. Som-

mige respondenten geven als verklaring dat de per-

soneelsdienst in een KMO een uitgebreid takenpakket 

heeft. Naast inspanningen doen voor het personeel 

moeten zij zich bezig houden met planning, IT, mar-

keting, enzovoort. Hierdoor blijft er geen tijd over om 

zich te verdiepen in nieuwe digitale initiatieven. 

Deze bevinding is overeenkomstig met de stelling van 

Bart Derre, lector ondernemerschap en innovatie. 

Derre geeft aan dat KMO ’s moeten inzetten op hun 

strategie willen ze weerstand bieden tegen de snel 

veranderende buitenwereld. Strategische vraagstuk-

ken worden vaak verwaarloosd door KMO-
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ondernemers omdat de corebusiness en de dagdage-

lijkse taken primeren. KMO ’s die willen groeien moe-

ten echter stilstaan bij hun strategie en de digitale 

loonbrief kan een interessante piste zijn voor diverse 

ondernemers (Bloovie Studio, 2019).  

Samenhangend met de bevinding dat grotere onder-

nemingen sneller overgaan naar digitalisering zegt 

Alain Georgy, managing director bij SAP Belux, dat 

grote bedrijven vaker instemmen met de stelling dat 

digitale projecten noodzakelijk zijn om een competi-

tief voordeel te halen (Fockedey, 2017; SAP News, 

2017). 

Is er een verschil tussen sectoren? 

Naast het verschil tussen ondernemingen en KMO ’s 

zijn we ook gaan kijken of het succesvol omgaan en 

aanbieden van Doccle afhankelijk is van de sector 

waarin de onderneming zich bevindt.  

De ondernemingen in dit onderzoek zijn onderver-

deeld in volgende sectoren:  

- Primaire sector waar landbouw primeert; 

- Secundaire sector die zich voornamelijk be-

zighoudt met industrie en bouw; 

- Tertiaire sector die zich focust op de ver-

koop van goederen en diensten; 

- Quartaire sector die gericht is op dienstver-

lening zonder winstoogmerk.  

In onderstaande tabel kunnen we zien dat enkel in 

de tertiaire sector de werkgever er meer wel dan niet 

in slaagt om de helft van zijn werknemers op Doccle 

te krijgen. Bij de quartaire sector zien we geen groot 

verschil en bij de secundaire sector slaagt de werk-

gever er meer niet dan wel in. Aangezien de respon-

denten niet gelijk verdeeld zijn over de sectoren, kun-

nen we geen vergelijkingen maken over de sectoren 

heen. De resultaten zijn enkel van toepassingen op 

het verschil binnen elke sector apart. 

Figuur 2: Verschil in aanbieden/gebruik digitale loonbrief tussen sec-

toren.  

Uit ons onderzoek kunnen we geen verklaring aflei-

den waarom de tertiaire sector het beter doet dan de 

anderen. De Digital Change Survey van IFS9 (2017) 

heeft hier echter ook onderzoek naar gedaan, en 

kwam met de volgende bevindingen. Het onderzoek 

bekijkt de volwassenheid van digitale transformatie 

in de sectoren productie, olie en gas, luchtvaart, 

bouw en dienstverlening, bij 750 bedrijven in 16 lan-

den. Uit de studie blijkt dat de luchtvaart het meest 

vooruitstrevend is in digitalisering (44%), gevolgd 

door de bouw met 39% en productie met 29%. Ten-

slotte bevinden dienstverlening (23%) en olie en gas 

(19%) zich in de laagste procenten. Antony Bourne, 

president van IFS Industries, schrijft het succes van 

de luchtvaart toe aan hun competitieve aard en de 

snelle aanwerving van nieuwe technologieën (IFS, 

2017). 

Waarom bieden werkgevers Doccle wel of niet aan? 

Aangezien de meerderheid van werkgevers aangeslo-

ten bij Acerta Hasselt de digitale loonbrief niet aan-

biedt, zijn we gaan kijken naar de redenen hiervoor. 

Daarnaast is het ook interessant om te kijken naar de 

redenen van werkgevers die Doccle wel aanbieden.  

Waarom bieden werkgevers Doccle niet aan? 

Maar liefst 90% van de klanten die aangesloten zijn 

bij Acerta Hasselt, biedt het digitale platform Doccle 

niet aan. Één van de redenen hiervoor is dat ze over 

onvoldoende informatie beschikken. Andere redenen 

hebben voornamelijk te maken met het ontbreken 

van motivatie. 
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Onvoldoende informatie 

65% van de niet-Doccle aanbieders geeft aan dat ze 

over onvoldoende informatie beschikt. De informatie 

die ze verkregen hebben is miniem, beperkt of niet 

bekeken. De informatie wordt verkregen via een 

schrijven bij de factuur, via de vorige eigenaar van 

de onderneming of in kort contact met Acerta.  

54% van de niet-Doccle aanbieders heeft Doccle nog 

niet of via een onofficieel kanaal leren kennen. Doccle 

is in deze gevallen gekend via persoonlijk gebruik, de 

media, vrienden en kennissen en andere aanbieders.  

Voldoende informatie maakt een juiste keuze 

Één van de aannames van de rationele keuzetheorie 

is dat een individu keuzes maakt door informatie 

maximaal te gebruiken (Tiejemeijer, Thomas & Prast, 

2009). Een goede veranderingsboodschap opstellen 

en deze herhalend communiceren naar de organisa-

tie en klanten toe, is een belangrijke stap in het or-

ganiseren van digitale verandering. Daarnaast moet 

de boodschap duidelijk, gericht en juist opgesteld zijn 

om de gewenste impact te hebben. Al deze elemen-

ten dragen volgens Steven M. Stone (2019) bij tot 

het slagen van digitale transformatie, en dus het ge-

bruik van Doccle. Uit de resultaten van ons onderzoek 

kunnen we echter concluderen dat er onvoldoende 

informatie verstrekt wordt, waardoor werkgevers 

geen juiste keuzes kunnen maken en Doccle verge-

ten wordt. 

 

Weerstand 

Naast onvoldoende informatie geven de responden-

ten in het onderzoek nog een aantal redenen aan 

waarom ze Doccle niet willen aanbieden. 31% van de 

respondenten zegt dat ze Doccle niet aanbieden om-

dat werknemers niet zouden beschikken over een PC 

of smartphone. Een opvallend gegeven aangezien 

het onderzoek van We Are Social (2019) aantoont dat 

88% van de Belgen beschikt over een smartphone. 

27% zegt dat de huidige werkwijze niet veranderd 

moet worden. Deze groep respondenten is tevreden 

genoeg met de voor– en nadelen van de papieren 

loonbrief. Telkens 14% van de respondenten geeft 

tenslotte aan dat ze geen tijd hebben om zich aan te 

sluiten bij Doccle en ze ervan overtuigd zijn dat de 

werknemers geen interesse hebben erin. 

Wat moet veranderen? 

Werkgevers willen de digitale loonbrief pas aanbie-

den wanneer de mentaliteit van de werknemer ver-

andert. Veel werknemers zouden niet over een com-

puter beschikken waardoor werken met Doccle on-

mogelijk is. Daarnaast geven de respondenten aan 

dat Doccle op zich moet veranderen. Volgens hun zijn 

er al te veel websites en tools, ze zouden de digitale 

loonbrief liever aanbieden via mail. Een tekort aan 

vertrouwen in het digitale ontbreekt zowel bij de 

werkgever als bij de werknemer. Ten slotte kwam uit 

het onderzoek naar voren dat de werkgever Doccle 

pas zal aanbieden van zodra de wetgeving hiertoe 

verplicht.  

Het nieuws van juni 2018 (Belga, 2018), kondigde 

aan dat kamerlid Wim van der Donckt maatregelen 

wil nemen om de administratieve rompslomp te ver-

eenvoudigen en te digitaliseren. De klassieke manier 

zal blijven bestaan, maar de werkgever die zijn ad-

ministratie op papier wil doen moet een speciale aan-

vraag indienen. Alexander de Croo, minister van di-

gitale agenda, kondigde begin 2018 aan dat iedere 

burger een elektronische brievenbus zou krijgen 

(Belga, 2018). Deze E-box, die terug te vinden is op 

Doccle, brengt de bestaande E-boxen van de over-

heid samen. Naast het initiatief van de E-box is het 

gebruik van de digitale loonbrief nog niet verplicht. 

Zoals bovenstaande nieuwsberichten aantonen wordt 

er echter wel nagedacht over een uitgebreidere digi-

talisering van documenten. Het is dus nog niet dui-

delijk of een verplichting zal komen. 

Waarom bieden werkgevers Doccle wel aan? 

Wanneer gevraagd wordt waarom werkgevers Doccle 

aanbieden, geven ze aan dat ze over voldoende in-

formatie beschikken om dit te doen. Daarnaast 
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bieden ze het aan omwille van een strategische keuze 

die past in hun visie, een administratieve vereenvou-

diging en de snelheid van de digitale loonbrief. 

Voldoende informatie 

87% van de Doccle aanbieders geeft aan dat ze over 

voldoende informatie beschikken. Een opmerkelijk 

verschil met de niet-Doccle aanbieders die slechts in 

35% van de gevallen dit aangeven. Doccle aanbie-

ders zeggen dat ze duidelijke informatie, handleidin-

gen en brochures hebben gekregen. In tegenstelling 

tot de niet-Doccle aanbieders geeft deze groep res-

pondenten aan Doccle te kennen via officiële kana-

len. Zij kennen Doccle via hun aansluiting, persoonlijk 

contact met een medewerker van Acerta en via E-

mail. 

Motieven  

De meerderheid van de Doccle aanbieders biedt Doc-

cle aan omdat het past in hun strategische keuze om 

meer digitaal te gaan werken. Evenveel responden-

ten bieden het aan omwille van de administratieve 

vereenvoudiging en omdat de digitale loonbrief snel-

ler bezorgd wordt aan de werknemer dan de papie-

ren loonbrief. Zich inzetten voor het milieu is ten-

slotte een bijkomende beweegreden. Uit de enquête 

blijkt dat respondenten die Doccle aanbieden wel op 

de hoogte zijn van de voordelen die Doccle met zich 

mee brengt.  

Zowel Easypay (2008) als Doccle (2019) geven een 

administratieve vereenvoudiging met kost- en tijdbe-

sparing, duurzame ontwikkeling en verhoogde veilig-

heid aan als voordelen van de digitale loonbrief voor 

de werkgever. Volgens Doccle (2019) zijn de voorde-

len voor de werknemer handigheid, veiligheid en 

overzichtelijkheid. 

Volgens IFS is interne proces efficiëntie de nummer 

één beweegreden voor bedrijven om aan digitale 

transformatie te doen. Versnelde innovatie en groei 

opportuniteiten in nieuwe markten zijn de overige 

drijfveren (IFS, 2017). De beweegredenen die IFS 

aanhaalt kunnen passen onder de noemer 

‘strategische beslissingen’, wat overeenkomt met de 

mening van onze respondenten. 

Waarom slagen werkgevers er (niet) in om meer dan 

50% van hun werknemers op Doccle te krijgen? 

Zelfs al biedt de werkgever Doccle aan, werknemers 

vertonen een weerstand wanneer het aankomt op de 

digitale loonbrief. Slechts 37% van de respondenten 

slaagt erin om meer dan de helft van zijn werknemers 

op Doccle te krijgen. De reden waarom 63% van de 

respondenten hier niet in slaagt, ligt aan een gebrek 

aan motivatie bij werknemers en het slecht aanbie-

den van Doccle door werkgevers. 

 

Gebrek aan motivatie 

Een slechte motivering bij werknemers om gebruik te 

maken van de digitale loonbrief wordt door de res-

pondenten het meest aangehaald om de lage ge-

bruikspercentages te verklaren. Werknemers geven 

aan geen gebruik te willen maken van de digitale 

loonbrief omdat: 

Figuur 4: Gebrek aan motivatie bij werknemers. 

Werknemers ontvangen liever een papieren loonbrief 

omdat ze dan fysiek iets in ontvangst kunnen nemen. 

Daarnaast zouden sommige werknemers geen com-

puter hebben en zien ze geen noodzaak om te ver-

anderen. 

De Digital Change Survey van IFS (2017) geeft net 

zoals de respondenten in dit onderzoek aan dat het 

voornaamste obstakel bij digitale transformatie te 

maken heeft met de mensen. Werknemers vertonen 

een weerstand tegen verandering. Daarnaast geeft 

de survey aan dat wantrouwen en het ontbreken van 

de juiste organisatorische modellen in de weg staan. 
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Manier van aanbieden 

Net zoals werkgevers te weinig informatie ontvan-

gen, beschikken werknemers over te weinig informa-

tie geboden door hun leidinggevende of bedrijfslei-

der. Wanneer we de succesvolle werkgevers met de 

onsuccesvolle werkgevers vergelijken, komen de vol-

gende bevindingen naar voren: werkgevers die on-

succesvol zijn gaan net zoals de succesvolle werkge-

vers Doccle aanbieden door de mogelijkheid van Doc-

cle rechtstreeks te communiceren met extra uitleg. 

Wat opvalt is dat werkgevers die succesvol zijn meer 

gebruik maken van Doccle documentatie dan werk-

gevers die niet succesvol zijn. Doccle en Acerta bie-

den op hun website posters en fiches aan die ver-

spreid kunnen worden over de werknemers. 

Wanneer niet-succesvolle Doccle aanbieders de tool 

hebben aangeboden zal de helft van hun de optie niet 

nog eens voorstellen, de andere helft zal na verloop 

van tijd de mogelijkheid om de digitale loonbrief te 

gebruiken terug aanbieden. Zoals al eerder vermeld 

is het herhalen van informatie, en daarbij de moge-

lijkheid om met Doccle aan de slag te gaan, bepalend 

voor een hoger gebruikspercentage (Stone, 2019). 

Discussie 

Waarom kiezen werkgevers (niet) voor het werken 

met Doccle en op welke obstakels botsen werkgevers 

bij het uitrollen van de digitale loonbrief bij hun werk-

nemers?  

90% van de werkgevers aangesloten bij Acerta Has-

selt biedt Doccle niet aan. De online enquêtes ge-

voerd in dit onderzoek tonen aan dat de responden-

ten die Doccle niet aanbieden te weinig informatie of 

ondersteuning ontvangen. Van de niet–Doccle aan-

bieders heeft 54% Doccle nog niet of via een onoffi-

cieel kanaal leren kennen. Om een goede keuze te 

kunnen maken hebben personen echter voldoende 

informatie nodig (Tiejemeijer, Thomas & Prast, 

2009). Daarnaast is het formuleren van een volledige 

en correcte veranderingsboodschap, die regelmatig 

herhaald wordt, van groot belang (Stone, 2019).  

Momenteel krijgen de klanten informatiebrochures 

en handleidingen. Deze informatie wordt meegege-

ven bij aansluitingen, opleidingen, reclame in mail-

verkeer en via de website van Acerta/Doccle. De in-

formatie wordt echter enkel meegegeven wanneer de 

klant aangeeft interesse te hebben in Doccle. De rich-

ting van communicatie aanpassen en proactief wer-

ken kan ervoor zorgen dat werkgevers meer gebruik 

gaan maken van de digitale loonbrief.  

Figuur 5: Aanbeveling veranderen van communicatierichting. 

Naast een tekort aan informatie bieden werkgevers 

Doccle niet aan omwille van een zekere weerstand 

die zich uit op verschillende manieren. Sommige res-

pondenten geven aan Doccle niet te willen aanbieden 

omdat werknemers niet over een computer beschik-

ken. Andere respondenten zeggen dat ze geen nood 

hebben aan verandering of dat ze hier geen tijd voor 

hebben.  

In de literatuur vinden we allerlei studies die zich be-

zighouden met het bestrijden van weerstand en het 

omgaan met verandering. Kubler – Ross (1960) be-

schrijft dat mensen bij verandering een proces door-

lopen met dieptes en hoogtes. Verandering veroor-

zaakt namelijk ongenoegen want we moeten het be-

staande loslaten waardoor onzekerheid doorweegt.  

Om een keerpunt te brengen in deze weerstand bied 

ik als aanbeveling dat het implementeren van change 

management een oplossing kan zijn. Het komt er op 

aan dat we klanten ondersteunen in tijden van ver-

andering. Kotter (1996) geeft met zijn 8 stappenmo-

del een overzicht van hoe men in een organisatie kan 

omgaan met verandering:  
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Figuur 3:  8 steps model. Overgenomen uit Mangementmodellen-

site.nl, 2019 (https://managementmodellensite.nl/acht-verander-

stappen-kotter/#.XNrXoRQzbIU). 

Als blijkt dat klanten niet gebruik willen maken van 

de digitale loonbrief, kan Acerta zich baseren op het 

model van Kotter om de stap naar Doccle te facilite-

ren. 

10% van de klanten aangesloten bij Acerta Hasselt 

biedt Doccle wel aan. Slechts 37% van de respon-

denten slaagt erin om meer dan de helft van zijn 

werknemers op Doccle te krijgen. Een gebrek aan 

motivatie bij werknemers en het slecht aanbieden 

van Doccle door werkgevers zijn hier de redenen 

voor.  

Motivatie verhogen bij werknemers kan lukken door 

ook hier te voorzien in een veranderingsbeleid. De 

aanbevelingen die gericht zijn op Acerta, zijn ook van 

toepassing op werkgevers. Deze aanbevelingen zijn: 

richting van communicatie veranderen, voorzien van 

meer en betere informatie en faciliteren van een (di-

gitaal) veranderingsbeleid.  

Aangezien er nog ruimte is voor verbetering moet 

ook in het achterhoofd gehouden worden dat Doccle 

pas sinds 2014 opgericht is. Het is een snelgroeiend 

bedrijf en de mogelijkheden van de digitale loonbrief 

zullen in de loop van tijd nog kunnen toenemen.  

Josche NIJS 
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UCLL Sociale School 
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EINDNOTEN

 

1 Een loonbrief of loonfiche is een verplicht document dat de werkgever aan de werknemer moet overhandigen. De werknemer kan op de loonbrief 

nagaan hoe het loon berekend is en welke afhoudingen er gedaan zijn. De digitale loonbief is een elektronische versie in pdf-formaat (www.werk.bel-

gie.be) 

 
2 Doccle, opgericht in 2014, is een online platform waarop men allerhande documenten van verschillende organisaties kan ontvangen, verwerken 

en bijhouden. Zodra een account aangemaakt is kan connectie gemaakt worden met verschillende bedrijven waarvan documenten te beschikking 

gesteld worden. Indien je een werknemer bent wiens loon berekend wordt door Acerta sociaal secretariaat, kan je je digitale loonbrief raadplegen 

op je Doccle account (www.Doccle.be). 

 
3 Acerta is een fullservice HR-dienstengroep die instaat voor advies, diensten en ondersteuning in loonadministratie. Het bedrijf biedt de volgende 

diensten aan: Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Public en Acerta Consult. Vanaf 1 

januari 2019 levert Acerta in partnerschap met Infino diensten omtrent kinderbijslag (www.acerta.be). 

 
4 Trends is een financieel – economisch weekblad. De Franstalige tegenhanger heet Trends-Tendances (www.trends.knack.be). 

 
5 SAP (opgericht in 1972) is een marktleider in bedrijfssoftware. Het bedrijf helpt andere bedrijven te komen tot een optimale performantie 

(www.SAP.com). 

 
6 Bij digitale transformatie gaan bedrijven groeien naar een digitaal gerichte en wendbare onderneming. Dit doen ze door kansen en mogelijkheden 

van digitalisering te benutten. Het betreft een bedrijfstransformatie waarbij digitale technologieën een sleutelrol spelen (www.upstream.nl). 

 
7 De reden waarom elektronische maaltijdcheques sinds 1 januari 2016 verplicht zijn heeft te maken met een administratieve vereenvoudiging en 

het doen dalen van een aantal kosten (www.vrt.be). Ook Doccle en Acerta halen een administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing aan, als 

voordelen van de digitale loonbrief. 

 

8 Met succesvolle en onsuccesvolle ondernemingen wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen werkgevers die erin slagen om meer 

dan 50% van zijn werknemers op Doccle te krijgen, en werkgevers die hier niet in slagen. 

 
9 IFS (opgericht in 1983) ontwikkelt en levert bedrijfssoftware voor bedrijven over de hele wereld. Het bedrijf voorziet applicaties waardoor bedrijven 

sneller kunnen reageren op marktveranderingen (www.ifsworld.com). 

                                                           

http://www.doccle.be/
http://www.acerta.be/
http://www.trends.knack.be/
http://www.upstream.nl/
http://www.vrt.be/
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Onderzoeksartikel 

 

Feedback geven makkelijk? Dacht het niet!  

De optimalisatie van het systeem van permanente 

feedback binnen Rikolto.  

Myrthe SIMONS 

 

Abstract: Tijdens dit onderzoek tracht ik te achterhalen waarom het gebruik van het permanente 

feedbacksysteem geen prioriteit is voor de werknemers van Rikolto. Het resultaat dat ik wil bekomen is 

een geoptimaliseerd feedbacksysteem waar iedereen in de organisatie zichzelf in kan vinden. Om dit 

doel te bereiken ben ik begonnen met het afnemen van een enquête bij alle medewerkers van Rikolto 

België. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik een globaal beeld kreeg van de verschillende meningen over het 

feedbacksysteem. Vanuit dit algemeen overzicht heb ik mijn diepte-interviews opgesteld en afgenomen 

bij 12 respondenten. De uitkomsten geven aan dat de resultaten die uit het systeem voortkomen niet 

overzichtelijk zijn. Dit komt neer op het gebruiksonvriendelijke Excel, de vragen in de evaluaties die op 

meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden en de lange tijd die zit tussen het invullen en het 

bespreken van de evaluatie waardoor de medewerkers hun antwoorden niet meer kunnen verklaren. 

Ook zouden alle werknemers openstaan voor een training rond hoe ze feedback moeten geven, omdat 

positieve feedback in de organisatie overheerst tegenover de negatieve feedback. Samengevat: het 

systeem van permanente feedback moet ervoor zorgen dat er een feedbackcultuur ontstaat in de 

organisatie.  

 

Inleiding 

Tijdens mijn derdejaarsstage bij Rikolto heb ik de 

opdracht gekregen om een antwoord te formuleren 

op de onderzoeksvraag “Hoe kunnen we het gebruik 

van het permanente feedbacksysteem optimaliseren 

bij Rikolto?”. De organisatie wou afstand nemen van 

de klassieke functioneringsgesprekken en wou 

inzetten op een modern feedbacksysteem. Dit 

feedbacksysteem heeft vorm gekregen door Stan 

Van Peborgh, een oud-student Personeelswerk. Hij 

focust zich op de groei van de werknemers op 

individueel- en organisatieniveau. Elke drie maanden 

vinden er teambesprekingen plaats waarin de 

werknemers worden uitgenodigd om stil te staan bij 

het functioneren van hun team en zichzelf. Twee 

evaluaties vormen de basis voor deze bespreking: 

een organisatie evaluatie en een zelfevaluatie. De 

teamcoördinator vult de organisatie evaluatie waarin 

hij/zij de samenwerking met elk teamlid binnen zijn 

team evalueert, om de drie maanden in. In de 

zelfevaluatie evalueert de werknemer zichzelf in 

zijn/haar functioneren van de afgelopen maand. De 

resultaten van de twee evaluaties worden 

samengebracht in tabellen en grafieken. Het is de 

taak van de teamcoördinator om deze tabellen en 

grafieken op voorhand te analyseren zodat deze als 

gespreksstof kunnen dienen voor de 

teambespreking. Ook de teamcoördinatoren vullen 

een zelfevaluatie in, die ze bespreken met de 

directeur van Rikolto België (Van Peborgh, 2017).  
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De stagiaire van vorig jaar, Ellen Francken, heeft 

verder gewerkt aan dit systeem. Zij onderzocht de 

noden van de werknemers tijdens het gebruik van dit 

feedbacksysteem. Ellen concludeerde dat er bij de 

teamcoördinatoren nood is aan enerzijds 

ondersteuning bij de analyse van de input van de 

werknemers en anderzijds ondersteuning bij de 

teambespreking. Voorts geeft ze aan dat er vraag is 

naar informatie over gespreksmethodes bij zowel de 

teamcoördinatoren als de teamleden. Ze besluit dat 

het creëren van een feedbackcultuur meer aandacht 

moet krijgen (Francken, 2018).  

Maar waarom hecht Rikolto zoveel belang aan het 

geven van feedback? Volgens Dijkstra (2012) moeten 

mensen die samenwerken in een team zich continu 

afstemmen op mekaar. Het kan voorkomen dat de 

visie van de ene collega botst met die van de ander, 

en hiervoor is feedback geven een mogelijke 

oplossing. Het zorgt ervoor dat collega’s effectief en 

makkelijker samen kunnen werken.  

Steeds meer organisaties willen inzetten op 

zelfsturende teams, ook Rikolto. Als we het begrip 

zelfsturing gaan toepassen op organisaties, botsen 

we op drie belangrijke elementen: 

gemeenschapsgevoel, autonomie en competentie 

(Marichal & Segers, 2017).  

Gemeenschapsgevoel vertaalt zich niet in één 

eindverantwoordelijke, maar in een gedeelde 

groepsverantwoordelijkheid. Ook het gevoel van één 

team te vormen en erbij te horen behoort tot dit 

begrip (Bielen, 2009). Met autonomie wordt bedoeld 

dat ieder individu binnen het team de vrijheid krijgt 

om zelf beslissingen te nemen en het gedrag in een 

bepaalde richting te sturen. Competentie staat voor 

het eigen geloof om een opdracht tot een goed einde 

te brengen (Marichal & Segers, 2017).  

Een cultuur van openheid en vertrouwen is één van 

de zes lessen die Marichal & Segers (2017) aangeven 

om tot een omgeving van zelfsturing te komen. Zo 

een cultuur leidt op zijn beurt tot een minder grote 

stap naar het geven van feedback, wat Rikolto nodig 

heeft.  

Een feedbackcultuur creëren door middel van een 

geoptimaliseerd feedbacksysteem is het doel van dit 

onderzoek. Ik begin met een overzicht te geven van 

de gebruikte onderzoeksmethodes waarna de 

resultaten van het onderzoek volgen. Om af te sluiten 

zet ik de verschillende conclusies die uit mijn 

onderzoek komen op een rijtje met de nodige 

bedenkingen.  

Methodologie 

Respondenten 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag 

“Hoe kunnen we het gebruik van het permanente 

feedbacksysteem optimaliseren bij Rikolto?” heb ik in 

totaal 27 mensen bevraagd. Deze 27 respondenten 

kunnen we opdelen in twee groepen: twintig 

teamleden en zeven teamcoördinatoren.  

Voor mijn kwantitatief onderzoek heb ik alle 

werknemers bevraagd die tijdens mijn stageperiode 

aanwezig waren. Dit zijn er 27. Deze keuze heb ik 

bewust genomen aangezien je via een online 

enquête volgens Right Marktonderzoek (z,d.) veel 

mensen makkelijk en snel kan bereiken. Hiervan 

hebben in totaal negentien respondenten de enquête 

ingevuld. Waarom deze overige acht respondenten 

niet hebben gereageerd kunnen we linken aan 

afwezige werknemers wegens ziekte of verlof op het 

moment van invullen. Ook overdrukke agenda’s 

speelden een rol bij het niet invullen van de enquête. 

Voor mijn kwalitatief onderzoek heb ik ervoor 

gekozen om dertien diepte-interviews af te nemen. 

Bij deze dertien respondenten behoren de zeven 

teamcoördinatoren en zes lukraak gekozen 

teamleden uit verschillende teams. Om de variatie in 

respondenten1 aan te tonen heb ik een tabel 

toegevoegd met de bevraagde personen. Sommige 

respondenten staan twee keer in de tabel. Dit omdat 

ze in twee verschillende teams werken. Elke naam is 

vervangen door een alias, om zo de vertrouwelijkheid 
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te respecteren. Door gebrek aan tijd kon ik niet alle 

werknemers bevragen wat heeft geleid tot een 

steekproef. Bij deze steekproef heb ik er op gelet  dat 

ik inspraak zou krijgen vanuit elk team. Ook heb ik 

gekeken naar welke teamleden het voorgaande jaar 

hadden deelgenomen aan een diepte-interview bij de 

vorige stagiaire, zodat ik ook de andere teamleden 

over dit onderwerp kon bevragen. Eén teamlid gaf 

aan dat het diepte-interview niet in de planning van 

deze persoon paste. Na meerdere interviews 

afgenomen te hebben kon ik al snel concluderen dat 

veel antwoorden dezelfde richting uitgingen 

waardoor ik had besloten dit laatste interview niet te 

laten doorgaan. Dit zou mijn onderzoek niet 

beperken. 

Kwantitatief onderzoek 

Om mijn onderzoek binnen Rikolto te starten heb ik 

gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Deze 

keuze was snel gemaakt omdat ik eerst een globaal 

overzicht wou over de verschillende meningen rond 

het feedbacksysteem, om zo de belangrijkste punten 

verder te bevragen in mijn kwalitatief onderzoek. Ook 

kon ik met een online enquête veel personen in één 

keer bereiken op een snelle en praktische manier, 

wat zorgde voor een groot aantal gegevens op een 

korte periode (Debois, 2017).  

De enquête heeft vorm gekregen in Forms, een 

Microsoft-app waarin je makkelijk enquêtes kan 

opmaken en afnemen. De vragen heb ik opgesteld 

aan de hand van drie relevante thema’s: de tool 

waarin de evaluaties worden gegeven (Excel), het 

evaluatiedocument zelf (hier worden de vragen en 

antwoordmogelijkheden bedoeld) en de 

teambespreking achteraf. Op basis van deze drie 

thema’s heb ik 22 vragen geformuleerd met behulp 

van mijn HR-collega en stagebegeleidster. De online 

enquêtes zijn via mail uitgezonden, de derde week 

van mijn stageperiode. In de mail heb ik uitdrukkelijk 

vermeld dat de enquête anoniem is. Ook wanneer de 

bevraging werd geopend, stond er boven alle vragen 

vermeld dat het anoniem was. De werknemers 

kregen twee weken de tijd om deze in te vullen en 

terug te sturen. Om zoveel mogelijk respons te 

krijgen, heb ik een week na de eerste uitzending nog 

een herinneringsmail gestuurd wat mij achteraf extra 

responses heeft opgeleverd. Door dit kwantitatief 

onderzoek uit te voeren heb ik een duidelijk en 

algemeen beeld gekregen over de verschillende 

meningen over het systeem van permanente 

feedback.  

Kwalitatief onderzoek 

Om concrete voorbeelden en ideeën te creëren over 

het systeem van permanente feedback heb ik 

gekozen om na mijn kwantitatief onderzoek ook nog 

een kwalitatief onderzoek af te nemen in de vorm van 

diepte-interviews. Een kwalitatief onderzoek neemt 

veel tijd in beslag. Nadat je de interviews af hebt 

genomen, moet je deze gegevens ook nog 

analyseren en er conclusies uit kunnen trekken. Maar 

er zijn natuurlijk ook veel voordelen te halen uit 

diepte-interviews. Het belangrijkste is dat je meer 

diepgang kan bouwen in de bevraging van je 

respondent. Als je een antwoord niet goed begrijpt, 

vraag je de respondent om verduidelijking. Ook kan 

je bijvragen stellen wanneer er interessante aspecten 

naar boven komen (Dekker, 2018). 

De diepte-interviews bestaan uit twaalf open vragen. 

Eén van deze twaalf vragen is enkel voor de 

teamleden bestemd, twee vragen enkel voor de 

teamcoördinatoren. De vragen zijn gebaseerd op de 

antwoorden die uit het kwantitatief onderzoek naar 

voren zijn gekomen. Hier zien we weer de volgende 

drie thema’s terugkomen: de tool van de evaluatie, 

het evaluatiedocument en de bespreking achteraf. In 

de interviews heb ik vooral de focus gelegd op de 

teambespreking, omdat ik uit de enquêtes kon 

afleiden dat hier het meeste belang aan werd 

gehecht. De interviews had ik verspreid over drie 

weken, zodat ik er geen twee op één dag moest 

doen. De afspraken heb ik zelf vastgelegd. Als de 

datum niet uitkwam voor de respondent, zocht ik 

naar een ander moment. Door dit kwalitatief 
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onderzoek uit te voeren heb ik concrete ideeën 

kunnen vormen om het systeem van permanente 

feedback te optimaliseren.  

Data verwerking 

De gegevens van de anonieme online enquête 

werden via Forms automatisch in een overzichtelijk 

analysedocument gegoten. Dit maakte het voor mij 

heel gemakkelijk om de duidelijke werkpunten naar 

boven te halen. Deze punten bundelde ik in een 

document om zo een goed beeld te kunnen vormen 

over de richting die ik uit moest met de vragen van 

mijn kwalitatief onderzoek. Ik heb gebruik gemaakt 

van mijn gsm om de interviews zo objectief mogelijk 

te laten verlopen. Aan het begin van ieder interview 

heb ik toestemming gevraagd of ik het gesprek 

mocht opnemen. Ook liet ik de respondent het 

contract van geïnformeerde toestemming 

onmiddellijk ondertekenen zodat ik zeker wist dat ik 

het gesprek mocht verwerken in mijn onderzoek. Na 

het interview werden de geluidsopnames opgeslagen 

op een plaats waar enkel ik toegang tot heb op mijn 

gsm.  

Om de resultaten te analyseren heb ik een 

eenvoudige methode volgens Van der Zee (2016) 

toegepast. Volgens de methode moet je beginnen 

met refereren, waarmee ze bedoelt dat je de 

belangrijkste punten uit het gesprek moet halen. 

Tijdens het interview zelf schreef ik de minuut en 

seconde op wanneer er iets heel interessants werd 

gezegd. Dat maakte dat ik achteraf niet telkens heel 

het gesprek opnieuw moest beluisteren, maar 

gewoon kon doorspoelen naar de tijdstippen die ik 

had genoteerd. Dit heeft mij veel tijd bespaard die ik 

achteraf extra heb kunnen steken in het ontwikkelen 

van nieuwe ideeën. Als over een bepaald onderdeel 

veel input werd gegeven, probeerde ik dit tijdens het 

gesprek kort in een paar  kernwoorden samen te 

vatten. Als laatste stap moet ik volgens deze 

methode de input beoordelen. Dit wil zeggen dat ik 

moet nagaan of de gegevens bruikbaar en relevant 

zijn voor mijn onderzoek. Alle gegevens en conclusies 

die ik heb verkregen via mijn kwalitatief onderzoek 

heb ik gebundeld in een document. De punten die bij 

meerdere gesprekken naar boven kwamen heb ik 

extra in de verf gezet om zo tegen het einde een 

algemeen beeld te hebben over de aspecten die 

aangepast moeten worden.  

Resultaten 

Om de resultaten weer te geven heb ik mij gefocust 

op de output van de diepte-interviews. Dit omdat de 

vragen die ik stelde in de interviews gebaseerd zijn 

op de resultaten van de enquêtes. Zo hebben deze 

resultaten invloed op de output van de diepte-

interviews.  

Belangrijk om te vermelden is dat elf respondenten 

aan het begin van hun interview uitdrukkelijk 

aangaven dat er een systeem moet zijn om feedback 

te geven aan mekaar, anders gebeurt het niet. Eén 

persoon twijfelde of er wel echt nood is aan een 

systeem. Deze respondent dacht dat meer 

ondersteuning van HR ook kan leiden tot een 

feedbackcultuur. Interessant om te weten is dat het 

team van deze persoon bestaat uit 2 leden. 

De tool van de evaluatie  

Uit het onderzoek blijkt dat één respondent Excel een 

goede tool vindt. De persoon geeft aan de nadelen 

er niet van in te zien. De andere elf bevraagden 

hadden hun antwoord duidelijk klaarstaan. Ook Jana 

(2019) was zeer direct in haar respons:  

“In Excel zijn de evaluaties snel ingevuld. Dit is het 

enige voordeel. Je kan je antwoord niet verklaren wat 

het achteraf vervelend maakt om je antwoordkeuze 

te verduidelijken.”  

Ook kwam uit alle gesprekken naar boven dat het 

niet handig is om het Excelbestand steeds op te slaan 

om het daarna terug te sturen naar HR. Ze stellen 

zich de vraag waarom  we geen tool gebruiken waar 

je de evaluatie invult en direct op indienen kunt 

klikken. Het laatste aandachtspunt rond de tool is de 

weergave van de resultaten. Zeker voor de 
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teamcoördinatoren is het niet gemakkelijk om via 

Excel de resultaten te analyseren. 

Het evaluatiedocument  

Over het evaluatiedocument hadden alle twaalf 

respondenten dezelfde mening. Iedereen gaf aan dat 

de stellingen op meerdere manieren interpreteerbaar 

zijn. Dit zorgt ervoor dat ze achteraf niet meer juist 

weten met welke gedachten ze zaten op het moment 

dat ze het document aan het invullen waren. Ook is 

er nood aan het verklaren van hun antwoordkeuzes. 

Zo weten ze naderhand nog wat ze wilden duidelijk 

maken met hun antwoord. Over de verschillende 

antwoordmogelijkheden (helemaal akkoord – 

akkoord - Ok maar aandachtspunt - niet akkoord) zijn 

de meningen verdeeld. Zo zegt Stijn (2019): 

“Vier antwoordmogelijkheden zijn er te weinig. Vijf of 

zes mogelijkheden is meer genuanceerd. Dit zal 

zorgen voor veel meer gespreksstof tijdens een 

teambespreking.” 

Toch denkt Julie (2019) hier anders over: 

“Je moet van vier naar twee antwoordmogelijkheden 

gaan. Dit laat de medewerkers misschien voor 

extremen kiezen, maar zo gaat er wel duidelijke 

output uitkomen die als basis kan dienen voor de 

teambespreking.” 

Zo staat 50% van de respondenten achter de mening 

van Stijn, en de andere helft steunt de gedachte van 

Julie.  

Volgens Hoftijzer en Korte (2013) is het belangrijk 

dat er voor iedereen een antwoord tussen zit. Ook 

raden ze aan om bij elke vraag dezelfde 

antwoordkeuzes te gebruiken. Het aantal 

antwoordmogelijkheden speelt geen grote rol, zolang 

de antwoorden elkaar maar niet overlappen maar 

uitsluiten. Als laatste belangrijke punt geven ze aan 

dat er evenveel positieve als negatieve 

antwoordmogelijkheden moeten zijn.  

De laatste vraag over het evaluatiedocument gaat 

specifiek over de organisatie evaluatie. Negen 

respondenten vinden het een goed idee om niet 

enkel de teamcoördinator een organisatie evaluatie 

te laten invullen, maar ook de teamleden. Hierin 

zouden ze dan niet elk teamlid apart evalueren, maar 

het team als geheel. De overige drie respondenten 

geven aan dit niet te doen. Dit kunnen we linken aan 

de teamsamenstelling van deze personen die meer 

naar de kleine kant is.  

De teambespreking 

Toen we overgingen naar het onderwerp 

‘teambespreking’ in de interviews, gaven alle twaalf 

respondenten toe dat de teambesprekingen niet 

plaatsvinden binnen hun team. Negen personen 

menen dat het systeem te vaag is om het te 

gebruiken. Ook zijn de resultaten te moeilijk 

analyseerbaar waardoor hier veel tijd in steekt als je 

ze wilt begrijpen. Dit zijn de voornaamste redenen 

waarom het systeem van feedback nog zo weinig 

gebruikt wordt binnen Rikolto.  

De vraag die hier spontaan op volgde klonk als volgt: 

“verloopt het onderling feedback geven op dit 

moment vlot binnen jullie team zonder een systeem 

dat jullie echt volgen?” Slechts drie respondenten 

geven aan dat elkaar terugkoppeling geven vlot 

verloopt binnen hun team. De andere negen 

personen geven toe dat hier dringend werk aan is. 

Van een training of workshop rond het geven van 

feedback ziet iedereen het nut in. Het HR Nieuws 

(2015) zegt dat een workshop rond feedback de 

werknemers niet enkel laat beseffen dat feedback 

essentieel is. Ze laat de medewerkers ook nadenken 

over hoe je de terugkoppeling moet overbrengen. Dit 

is de meest voorkomende reden waarom personen 

geen eerlijke feedback durven geven aan mekaar.  

Ongeveer 84% van de respondenten geeft aan dat 

ze het interessant zouden vinden als niet enkel de 

teamcoördinator de besprekingen leidt, maar ook 

afwisselend de teamleden. 8% zegt dat hij/zij het nut 

hier niet van inziet. De andere 8% zegt dat het een 

goed idee is om niet altijd de teamcoördinator deze 

taak te geven, maar ziet een teamlid dit ook niet echt 
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doen. Deze persoon raadt eerder een externe 

gespreksleider aan.  

De timing van om de drie maanden een 

teambespreking vinden alle respondenten goed. Als 

het systeem voldoende is geïmplementeerd geven 

sommigen aan om de bespreking misschien om de 

vier maanden te doen, maar om te starten met het 

systeem is om de drie maanden ideaal.  

Wanneer de vraag werd gesteld hoe ze de info uit 

teamvergaderingen meenemen naar de praktijk, 

kwam bij elk team een verslag schrijven naar boven. 

Na de bespreking wordt dit verslag ook toegankelijk 

gemaakt voor het hele team, zodat iedereen op elk 

moment kan teruggrijpen naar dit document. Wat 

heel handig kan zijn, is werken met een vast 

sjabloon, een vaste structuur. Op deze manier kan 

iedereen binnen het team wel eens verslaggever zijn 

en dit maakt het lezen van het document achteraf 

ook makkelijker. Op het einde van de vergadering is 

het overzichtelijk om een to do lijst op te stellen. Zo 

kan iedereen snel en duidelijk zien wat er van 

hem/haar wordt verwacht (De Ambrassade, 2015).  

Uit de interviews kan ik afleiden dat in elk team al 

individuele gesprekken op regelmatige basis 

plaatsvinden. Bij negen respondenten zijn deze 

gesprekken zowel persoons-als taakgericht. Bij de 

overige drie respondenten vooral taakgericht, maar 

ze geven wel aan nood te hebben aan meer 

persoonsgerichte conversaties.   

Een laatste punt waar veel aandacht aan werd 

besteed in de antwoorden op de enquêtes, is de 

lange periode tussen het invullen en bespreken van 

de evaluaties. Vijf respondenten vinden het een goed 

idee om het invullen en bespreken te laten 

samenvallen. De periode tussen het invullen en 

bespreken verkorten naar een week lijkt een beter 

idee voor twee andere respondenten, maar laten 

samenvallen is niet haalbaar. De overige vijf 

respondenten zijn van mening dat wanneer je een 

opmerking kan toevoegen om je antwoord te 

verklaren, de periode tussen het invullen en 

bespreken niet verkort moet worden.  

Om mijn interviews te eindigen stelde ik natuurlijk 

altijd de vraag of er nog algemene of specifieke 

ideeën waren om het systeem te optimaliseren. Zo 

kwam het idee via twee respondenten naar boven om 

terug één keer per jaar functioneringsgesprekken te 

laten plaatsvinden. Volgens deze personen heeft 

iedereen nood aan een soort beoordeling. Ook gaven 

de teamcoördinatoren aan dat ze graag via een 

briefing zouden vernemen hoe het systeem in zijn 

werking zal treden.  

Discussie 

Uit de resultaten kunnen we besluiten dat er zeker en 

vast nood is aan een optimalisatie van het systeem 

van permanente feedback.  

Om te beginnen moeten we de evaluaties opmaken 

in een andere tool, niet meer in Excel. Deze tool 

wordt niet door iedereen als gebruiksvriendelijk 

ervaren.  

Ook de evaluaties zelf moeten aangepast worden. De 

vragen moeten concreter worden gemaakt en er 

moet ruimte zijn voor een antwoordverklaring. Ook 

de antwoordmogelijkheden moeten veranderen, 

maar hierover zijn de meningen verdeeld. Als laatste 

moet het document meer gericht zijn op het 

teamfunctioneren. Twee teams zien hier het nut 

echter niet van  in. Dit kunnen we verklaren door de 

samenstelling van alle twee de teams, namelijk twee 

leden per team.  

Als we naar de teambesprekingen kijken kunnen we 

vaststellen dat het huidige systeem niet veel gebruikt 

wordt. Toch kunnen we uit de interviews concluderen 

dat er nood is aan een systeem van feedback omdat 

het anders niet gebeurt. Ook raad ik Rikolto België 

aan om een soort van training of workshop rond 

feedback te organiseren.  

De timing van om de drie maanden teambespreking 

zou ik behouden. Wel zou ik de rol van gespreksleider 
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niet altijd bij de teamcoördinator laten liggen, maar 

meer afwisselen tussen het hele team.  

Ook zou ik Rikolto aanbevelen om een 

verslagdocument op te stellen. Dit werd aangegeven 

zeer handig en nuttig te zijn om werkpunten mee te 

nemen naar de praktijk.  

Op dit moment vinden er binnen elk team individuele 

gesprekken plaats tussen teamlid en 

teamcoördinator. Deze gesprekken moeten blijven 

plaatsvinden om aan de noden van de werknemers 

te voldoen.  

Als laatste is het belangrijk rekening te houden met 

de tijd tussen het invullen en bespreken van de 

evaluatie. Deze wordt als veel te lang ervaren, dus 

deze periode inkorten is sterk aangeraden.  

Ik adviseer Rikolto België om het systeem van 

permanente feedback te blijven bewaken bij alle 

teams. Dit om het gebruik van het systeem bij alle 

medewerkers te maximaliseren.  

  

 

Myrthe SIMONS 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN

 

1 Tabel respondenten diepte-interviews  
 

 

Teams 
 

Respondenten 
Team fondsenontwikkeling (7 leden) Bart (m), Jef (m), Jana (v) 

Team communicatie (6 leden) Marie (v), Julie (v) 

Team retail (7 leden) Karel (m), Jana (v), Alexander (m) 

Team HR (1 lid) Kristel (v) 

Team secretariaat (2 leden) Elke (v) 

Team financiën (2 leden) Stijn (m) 

Team onderwijssector (4 leden) Nathalie (v), Julie (v) 

Team directie (1 lid) Dieter (m) 

 

                                                           



Juul  STALMANS – UCLL: Bachelor Social Work: HUMAN RESOURCES 2018/2019 1 

Bachelor Sociaal Werk 

Personeelswerk 

 

 

 

 

Research article 

 

Manager bootcamp  

The leadership journey at Ingenico SMB Ogone 

Juul STALMANS 

 

Abstract:  

How can we build an agile leadership development program that aligns our managers to a common 

vision and develop their soft and technical skills? That’s the main question I cover in this paper. I am 

glad to guide you through Ingenico’s leadership journey and explain you how we transformed frag-

mended trainings and user guides into one structured leadership development program.  

Based on qualitative one-to-one meetings, surveys and evaluations we designed and rolled-out a pilot, 

called our manager bootcamp. This will be the foundation for an international leadership development 

program. The goals of this program are 1) to support an international, common vision on leadership 

and 2) to support our newly promoted managers to unlock their potential as people managers.  

By using a variety of learning and development basics and techniques we designed a tailor-made 

bootcamp that focusses on individual learning. Are you as curious as I was to find out how we can 

combine our agility with our individual learning approach?  

Keyword:  Leadership development, Manager bootcamp 

 

Introduction 

Ingenico Group’s HR-strategy focusses on aligning 

cultures and values of our different entities by cen-

tralizing processes and sharing worldwide best 

practices. Our manager bootcamp is one of the 

many initiatives that aims to develop our manag-

ers to their maximum potential, and so optimize our 

efficiency.   

The project ‘Manager bootcamp’ was initiated by 

our French colleagues of Ingenico Group1. The 

objective for the Belgian HR-team was to design a 

pilot that would be the baseline for an international 

rolled-out leadership development program.   

Before I could design and shape our manager 

bootcamp, I needed information regarding 1) the 

objectives we could include, 2) the content we 

could provide and 3) the format we could use to 

develop our managerial potential and establish an 

international alignment in leadership development.  

To set up our pilot, I collected information regarding 

those three topics.  

Methodology  

Please note that our manager bootcamp is tailor-

made for our organization and our values. I used 

existing, in-house created content for which I did 

not need to research but only validate, I used input 

from surveys, a dry-run session, interviews and 
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online data collection to structure our manager 

bootcamp. You can find an overview of the used 

methods in the endnotes. 2 

I’ve done a qualitative research to design our 

manager bootcamp and optimized our project by 

evaluations and a dry-run. I chose to use qualita-

tive methods because I had a limited number of 

sources who could provide me the information I 

needed regarding topics and content.    

The objectives of our manager bootcamp  

Our colleagues in France started mapping certain 

topics we could include in our bootcamp. I validat-

ed those topics with our managers of HR, compli-

ance and finance to make sure we covered the right 

information and set realistic objectives for our newly 

promoted managers.  

Once we had our relevant topics, I checked those 

with our French colleagues to align with them. They 

validated our structure and we moved on to the 

next steps.  

In these next steps, we clearly defined our objec-

tives for our manager bootcamp in one-to-one 

meetings with our stakeholders of this project. I 

designed a framework3 to gather information 

regarding the expectations towards our managers.  

This framework contains six questions to formulate 

objectives: 

1. What’s the topic?  

2. The newly promoted manager should 

(complete with … 

3. Why does the newly promoted manager 

want to follow this training?  

4. When does the newly promoted manager 

need to know the content? 

5. Who will update the content? 

6. Which format or tool provides the highest 

ROI?  

The stakeholders for this exercise are our French 

colleagues, our newly promoted managers, our 

head of HR, head of finance and head of compli-

ance.  

With this information, we could define concrete 

objectives for our manager bootcamp. Beside the 

topics provided by our French colleagues and our 

managers of HR, finance and compliance, I checked 

with our newly promoted managers what their ex-

pectations were towards our manager bootcamp.  

I have sent out a survey to ask their input on the 

following questions:  

During your first months as a manager: 

a) What were your main challenges and op-

portunities (role/team/organization)?  

b) Which information/support did you miss 

and which was valuable and should be 

kept? 

c) What has been the role of your N+1 and 

HR? What went well? What did you miss?  

d) Did you get clear objectives and expecta-

tions as part of your new role?  

a) Which training do you need/expect? 

This survey was sent out to ten managers, who 

were promoted since June 2018. We decided to 

collaborate with them during our pilot because they 

have valuable information and experiences we could 

use to optimize our manager bootcamp. After the 

first dry-run, we discussed their feedback in group 

and adapted the objectives for our manager 

bootcamp based on their expectations.    

The content of our manager bootcamp  

Once we defined the objectives for our manager 

bootcamp, I started looking for the content of these 

objectives.  

We knew what the newly promoted managers had 

to be able to do or know, now we had to find the 

content to develop their soft skills, train their tech-

nical skills and establish a culture of proactive lead-

ership development.  
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I had one-to-one meetings with our managers of 

HR, finance and compliance to discuss, validate 

and request their existing content (user guides, 

trainings, PowerPoints for information sessions …). I 

didn’t dive deeper in this research method because 

it was just collecting and storing information.  

I used our shared drive to store information, struc-

tured by categories of topics4.  

Some content was non-existing in our organization 

so I turned to the internet and books to search for 

best practices, guidelines and practical tips and 

tricks.  

I investigated and analysed learning programs 

and learning principles like the learning cycle of 

Kolb, the 10/20/70 concept of Charles Jennings, 

micro learning, motivation and different learning 

approaches.   

Our manager bootcamp is built upon the founda-

tions of this research. I used insights of this re-

search to structure our objectives, translate those to 

relevant and user-friendly content and form them in 

a dynamic development program.  

The format of our manager bootcamp  

The defined objectives and content of our manager 

bootcamp are only suitable if the format of our 

bootcamp is adapted to the schedule and motivation 

of our managers and if it is written in the jargon of 

our managers.  

Based on the input from our newly promoted man-

agers and the research on learning programs and 

principles, we’ve structured the bootcamp in four 

parts which I’ll explain in the next section of this 

paper (Result).  

I’ve analysed learning programs to gather best 

practices. Basic principles regarding Learning and 

Development (L&D) are included and I’ve contacted 

our L&D colleagues from Ingenico Group to ask for 

tips and tricks.  

I followed a training for developing and organizing 

trainings and workshops to gather tips and tricks 

which I could use in our manager bootcamp. 

Managerial experience was one of my limitations 

during this project. I filled this gap of experience by 

organizing a try-out session. Target participants 

for this session were our newly promoted managers.  

Based on their feedback, we optimized the pilot 

and we were able to design an effective leadership 

development program tailored to our managers.  

Results 

As I wrote in the endnotes, our manager bootcamp 

is structured in four parts (booklet, introduction 

workshop, bi-monthly workshop and communication 

channel), each with a different learning ap-

proach to optimize the return on investment (ROI). 

We guide our newly promoted managers through 

the different stages of learning, we support 

their individual learning approach and provide 

tips and tricks to not only know our tools and pro-

cesses, but more importantly to understand how 

to use those tools and processes to maximize their 

teams potential.  

We’ve decided to split our manager bootcamp in 

these four sections because they provide different 

levels of mastery, different learning moments and 

a more individual learning approach, based on the 

schedule of the manager. With information al-

ways accessible, the newly promoted manager 

can develop their skills in the tempo that best fit 

their capabilities in line with the pre-defined objec-

tives. 
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Our leadership journey 

After a manager is promoted, she or he will receive 

a booklet.  

This booklet, our Leadership Journey, guides our 

newly promoted managers on a trip through our 

tools, processes and expectations. High level in-

formation is provided so the newly promoted 

manager can start learning on an informal, low key 

method. We focus on the benefits for our newly 

promoted manager so she or he will be motivated to 

attend our following workshops.  

The booklet is structured by topics we’ve gathered 

and validated with our French colleagues, our newly 

promoted managers, our head of HR, finance and 

compliance. The main topics were ‘Who is Ingenico 

as an employer’, ‘Our tools and processes’, ‘Roles, 

responsibilities and expectations towards our man-

agers’.   

The following statement was sent by a newly pro-

moted manager: 

“Main challenge was to get a view on the 

tasks and things to do in my new role, 

structure and getting in to the day to day 

work, and which “decisions” I can make in 

my new role.” 

Nathalie Demaret 

In our booklet, we included tips and tricks to organ-

ize a team, define objectives and keep an overview 

on the team’s performances. The leadership journey 

provides an overview of the tasks of a manager and 

the role of the manager in the internal processes. 

This is an example of how we structured our con-

tent to the needs of newly promoted managers.  

Our introduction workshop 

In the introduction workshop, we explain the struc-

ture of our manager bootcamp again and kick-off 

with coaching our managers. We link our manager 

bootcamp to our leadership values, provide an 

overview of what to expect from our bootcamp and 

focus on the leadership skills of the newly promoted 

managers. In this interactive, dynamic workshop, 

we work together with our newly promoted manag-

ers to provide new insights in their personal 

leadership skills and motivate them to engage our 

employees.  

The introduction workshop will be a two-hour work-

shop. We choose to limit the number of slides to a 

maximum of ten slides. With six different training 

techniques and methods, we keep the workshop 

(and so the information sharing) enjoyable and 

more effective than a full-day training.  

The bi-monthly workshop 

In a bi-monthly workshop, we provide infor-

mation regarding the expected technical skills, 

combined with a hands-on training.  

We decided to organize the workshop on a bi-

monthly basis so we spread the needed content 

over a year instead of one day. This approach, 

based on micro learning is more effective and agile 

because we can act quickly on transformations, new 

tools and business updates. Since the HR strategy is 

to centralize the HR processes and tools, we proac-

tively build a structure that is agile enough to sur-

vive during the transformation process.  

Communication channel  

“The importance of knowledge lies in the 

connection among people instead of within 

a person” (Sun & Jin , 2018). 

With a communication tool for managers, we will 

provide direct information, related to current events, 

important news and business updates.  

There is an inter-departmental taskforce who is 

investigating the current communication lines, tools 

and culture. Because this investigation is not final 

yet, we decided to set our communication channel 

on hold. This will be rolled-out when the taskforce 

has concrete actions defined. This ensures an 
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alignment between our manager bootcamp and our 

communication tool we will apply.  

A leadership development program based on L&D  

principles  

1. Micro learning  

“Micro learning as a term reflects the emerging 

reality of the ever-increasing fragmentation of 

both information sources and information units 

used for learning, especially in fast-moving are-

as which see rapid development and a con-

stantly high degree of change” (Hug, 2007). 

We chose to include the principles of micro learning 

in our manager bootcamp because those support 

our agile approach on the leadership development 

program. Beside our agile vision, we aimed for a 

personalized approach. Our newly promoted 

managers are able to map their own development 

needs and look for the micro learnings to fill in the 

gaps (Hug, 2007; Nikou & Economides, 2018). 

2. Different learning styles and levels  

We designed our manager bootcamp for the newly 

promoted managers, each high performers with 

their own set of personal skills, expertise and indi-

vidual learning approaches. In our manager 

bootcamp we used a variety of learning styles5, 

based on the learning cycle of Kolb in order to es-

tablish a learning environment where our newly 

promoted managers can learn based on a personal-

ized and preferred way.  By providing information in 

indifferent formats we were able to deliver learning 

content on a beginner level, medium level and mas-

ter level, based on the taxonomy of Bloom6 (Wranx, 

2018; Wageningen University & Research , 2017; 

Boot, 2018; Krathwohl, 2002).   

 

 

 

3. Different stages of learning and spaced repeti-

tion 

“Spaced repetition is a technique for efficient 

memorization which uses repeated review of 

content following a schedule determined by a 

spaced repetition algorithm to improve long-

term retention” (Tabibian, Upadhyay, De, 

Scholkopf, & Gomez-Rodriguez, 2019). 

By providing the learning content multiple times, we 

stimulate the newly promoted managers to keep on 

learning. We chose to split all our content over a 

timespan of one year instead of one full-day training 

(Wranx, 2018; Boot, 2018).  

4. Five dimensions of a learning culture  

If we want the development program to be success-

ful, we must create a learning culture. Without a 

learning culture, our newly promoted managers 

won’t be motivated to follow you in the learning 

process. That’s why these five dimensions need to 

be fulfilled before implementing a new learning 

strategy (Fee, 2011).  

Personal mastery: create space in the organization 

for the individual to grow, achieve goals and gain 

partnership with others. (Linked to individual learn-

ing approach)  

Mental models: visualize the wanted outcome of the 

‘perfect learning process’ to shape behaviors and 

decisions. Navigate employees through your learn-

ing process. (Linked to clearly defined objectives 

and learning tools/formats to reach the objectives) 

Shared vision: create a shared image of how the 

organization or the team should look in the future. 

(linked to clearly defined leadership values) 

Team learning: motivate employees to learn from 

each other and share knowledge. Create a synergy 

in the team. (Linked to workshops and communica-

tion channel)  
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System thinking: try to generate a vision of the 

bigger picture within your organization or team. 

Make them understand how their act can affect the 

whole system. (Linked to motivation of objectives)  

Discussion  

How can we build an agile leadership development 

program that aligns our managers to a common 

vision and develop their soft and technical skills? 

We started our journey through leadership devel-

opment by collecting topics that were relevant for 

our managers. A relevant topic is specific formulat-

ed and includes the reason why it is added to our 

manager bootcamp. Once we defined all the topics 

and reasons to include those topics, we went look-

ing for content on different channels.  

Based on those objectives, we have set-up a vision 

and goal we wanted to reach. Once we defined our 

goal, we had to check the current in-house infor-

mation. What information is available? What infor-

mation is outdated? What information is missing?  

By mapping this information we clearly noticed 

gaps. These gaps were filled by content we found 

online and in books. My recommendation is to start 

with validating the existing content before you fill in 

the gaps. This ensures you’re looking for the right 

information.  

By using a set of learning and development princi-

ples, we tailor made an effective development pro-

gram that is not vulnerable to our constantly chang-

ing environment.  

Our development program offers a set of training 

options to personalize a training program, based on 

the needs of our newly promoted managers.  

Lessons learned 

When designing a development program, you 

should keep the following five tips in mind to in-

crease the ROI and efficiency of the program:  

Analyse your stakeholders so you know who to 

contact to form objectives and collect content. By 

doing a stakeholder exercise, you reduce the chance 

to forget any information 

Peer evaluate the relevance of objectives and 

content. Most stakeholders who have information to 

share believe their information is very important at 

all times. By peer evaluating the stakeholders’ input, 

we objectified their input and got a more realistic 

perception of the objectives and content (Vavia, 

2018; Filev, 2008).  

Design a pilot from A to Z, implement letter by 

letter. Because our organization is changing, it’s 

difficult to design a project that fits in our future 

environment. We designed our bootcamp from A to 

Z to fit in our organisation. Because we kept our 

coming tools in mind, our bootcamp is suitable for 

the future.  

By fragmenting the development program in 

smaller pieces, we can implement and adjust them 

one by one. This agile method will  

Use didactical principles to increase ROI.  

 

Juul STALMANS 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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Endnotes 

 

                                                           
1 Ingenico is one of the world leaders in the payment industry. In order to keep our position in the competitive 

market, we invest in research and development, structure our organization as efficient as possible and merge 

with growing companies (Ingenico Group, 2018).  

Since 2006, we merged four companies, spread over France, Belgium, The Netherlands and Sweden. These 

merges provided a lot of opportunities to share knowledge, grow revenue and optimize our services. The back 

side of the medal is that we had to merge our four blooming organizations, each with its own culture, values, 

tools and platforms.  

2 An overview of the used research methods.  

 

 

Manager bootcamp 

Booklet 
Introduction 

workshop 
Bi-weekly workshop Communication tool 

T
o

p
ic

s
 

Validation of topics, received from French colleagues. 

by one-to-one meetings with managers of HR, Finance and Compliance. 

Survey, sent out to newly promoted managers. 

Dry-run and evaluation of Manager Bootcamp and evaluation. 

Still under drawing 

board in communica-

tion taskforce  

C
o

n
te

n
t 

Interviews with 

managers of HR, Fi-

nance and Compliance 

to collect existing 

content. 

By one-to-one 

meetings with HR 

BP's and our recruiter 

to collect existing 

content. 

Research for addi-

tional information on 

online learning plat-

forms, websites and 

books. 

Review with HR man-

ager and HR BP's. 

Review with HR man-

ager and HR BP's. 

F
o

rm
a

t 

Analysis of Ingenico 

Group Brandbook. 

Dry-run and evalua-

tion of Manager 

Bootcamp.  

Research for learning methods, techniques and 

principles on online learning platforms, websites 

and books.  

 
3
 Framework to define the objectives of our manager bootcamp: an example  
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Input Output 

Topic 
Existing 
content   

Format  
Target 

audience 

should be able to/ 
should know/ should 

act 
Objective   Format Timing 

Key word 
What is 
available 
so far? 

In which 
format is 

this?  

The newly 
promoted 
managers 

    

Which 
format 

provides the 
best ROI 

When should 
the manger 

need to 
know/find/… 
the content  

Objective 
setting 
 

User 
guide 
from 
People 
Day* 
 

PDF 
booklet 
 

The newly 
promoted 
managers 

should be able to 

define 
SMART 
objectives 
for their 
team 

Guidelines, 
tips and 
tricks Dec – Jan - 

Mar 

The newly 
promoted 
managers 

should be able to 
Share the 
objectives in 
People Day 

Hands on 
approach  

*People Day is the tool we use to share objectives, consult reporting lines and administer the performance ap-
praisal process.  

 
4
 An overview of the topics included in our manager bootcamp. This is also the structure we used to store infor-

mation on our shared drive: 
 

Chapter Topic Content 

Departure Introduction 
Introduction note from CEO Ingenico group + information about 
our manager bootcamp 

Be a proud ambassador of 
Ingenico 

My business, my story with 
a little help from Ingenico 

Success stories of our colleagues and customers 

 

Happy employee, happy 
customer 

Linked  to employee engagement and leadership styles 

Our leadership values 
A freshly defined, competency based leadership model 

 

Master our tools and pro-
cesses 

 

HR 

Our processes (Performance review, Objective setting, Salary 
review, Talent review, eNPS, 360° evaluation)  
Our basics (Team organization analysis, Recruiting , Learning and 
Development, Compensation and Benefits, HR communication, 
Approvals , Non-financial benefits) 

Compliance  What, the role of a manager, our reporting line, our key policies 

Finance 
Manage your budget , Financial forecast , Approve expenses, 
Closing in Ibuy 

find our keys to unlock your 
managerial potential 

 

Ten keys on your journey Development areas 

Find the keys! Accessible trainings to form personal coaching program 

Our leadership journey time 
line 

 Overview of processes 

Arrival  
What’s next after our manager bootcamp, overview of tools, 
processes and points of contact 
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5
 Learning styles, based on the learning cycle of Kolb 

 

 
 
6
 Blooms Taxonomy and the three levels of learning 

 

Blooms Taxonomy Blooms definition Level 

Create 
Combine parts to make a new 
whole 

Master 

Evaluate 
Judging the value of information or 
ideas 

Analyze 
Breaking down information into 
component parts 

Medium 

Apply 
Applying the facts, rules, concepts 
and ideas 

Understand 
Understanding what the facts 
mean 

Beginner 

Remember Recognizing and recalling facts  
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Research Article 

 

What are the required skills and knowledge in a fast 

changing environment? 

Use the skill mapping as a guide to develop and train your 

skills.  

Demi VAN DE WALLE 

Abstract: Do you have what it takes? Why should we choose you? These are only a couple of questions 

that are linked to a typical job interview. But why don’t we think from another point of view? This article 

focusses on the employees and what their opportunities are with their own developed skills. With the 

right knowledge through the skill mapping, we can guide employees in their new internal move. Via 

these skill mapping, they are able to see which jobs are suitable for their skillset and which skills need 

more development to apply for a new personal growth within the company. To know which skills were 

required, I have used a job analysis exercise and in-depth interviews with HR business partners, man-

agers and employees of the four key departments. These are sales, customer care-operations, IT-tech-

nology and product. The results revealed internal opportunities within a company. It guides the em-

ployees to gain more knowledge about the required skills within a department. In general it is necessary 

to know which skills you need for a fast changing environment. The soft skills such as analyzing, man-

aging, planning and organizing are necessary to handle these circumstances. No degrees are required 

for technical skills but the right fundamental knowledge and the attitude of learnability is. Investing in 

those skills makes you as a company a great competitor. 

Keywords:  soft skills, technical skills, internal mobility, skill mapping 

 

Introduction  

From the first moment of your career it is all about 

experience, skills and knowledge to get a job. The 

first consideration would be about how we can pro-

vide credible definitions of what skillset you need for 

each department. By using a personality test for soft 

skills and vacancies as a reference for the skill map-

ping exercise we can provide more qualitative match-

ing of employees to a department or specifically to a 

job. Our goal is to have a clear view for employees 

to develop their skills in a right career path.  

 

 

The HR department of Ingenico SMB Ogone1 has a 

new objective to be more transparent to the employ-

ees about jobs, definition of those jobs and grow op-

portunities or moves. Why is skill mapping that im-

portant? There was a need for an adapted form of 

skill mapping to a fast changing environment. 

“You want to be able to see what the gap 

is to be prepared for another role. You 

can’t assess yourself unless you have a 

clear view of the expectations.”                                                                                          

- Stella Dineva 
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Methodology 

To obtain data for this skill mapping exercise of 105 

jobs, which are now converted to only high-level key 

jobs of 30 jobs2. The main reason for doing this is 

that Ingenico SMB Ogone is a dynamic company in 

transition. Mapping all required skills for all jobs and 

providing those to employees would not be possible, 

because the jobs would change. The skill mapping 

would be outdated in a short amount of time. That is 

why I had to be high level in my approach.  

I have used a mix of different methods to research. 

First method that has been used is to define what 

technical skills and soft skills are necessary for the 

four key departments in this company. For Ingenico 

SMB Ogone the focus lays on IT, customer centricity 

and development of new products. That means that 

the skill mapping tool is transferrable to a similar 

work environment.  

The second method exists of a qualitative research to 

analyze all Ingenico SMB Ogone or job descriptions 

and define those to skills. Eventually compare those 

two analyses to each other.  

Eventually those vacancies have average skills that 

represent big differentiations in a department as 

such. These vacancies are already approved by our 

HR Business partners, Recruiter and Manager of the 

department. In the next phase 20 respondents vali-

dated the skill mapping tool. 

The last part validates the collected data, with in-

depth interviews with managers for each department 

and some employees for more validation.  

The main purpose of those interviews is to get an 

answer and validation on the following subjects: 

1) Which skills does the business think are sig-

nificant for their department? 

2) Validation of analysis of the 4 largest de-

partments within Ingenico SMB Ogone. 

3) How many skills should the employee pos-

sess to request an internal move? 

Why a qualitative research?  

I have chosen for a qualitative research because in-

terpretation and description of skills are central in my 

research. I researched which skills are needed for a 

specific job or department. I translated those to val-

ues of 1 and 2.  One stands for excellent knowledge 

and two for good knowledge. In that way we can fil-

ter on weight for each skill.  

In an in-depth interview there are no standard an-

swers. More questions can be asked and a discussion 

about the translation of a job into skills and the 

weight of those skills can be created. In this way 

there is no limit in meaning and perception of skills. 

At the end of the in-depth interview we have made 

an agreement of the chosen skills and the value 

given. 

The downside of the in-depth interviews is that it is 

very time consuming. That is why I mostly inter-

viewed the manager of the department and some 

employees for deeper understanding of the job.  

Skills 

A skill can be defined as behaviors, values, convic-

tions & technical attributes that individuals acquire to 

perform effectively at work. I use skills as an indicator 

to know what is necessary to fulfill a role. The way 

that the business invests in skills will be a critical fac-

tor of success. Only if the company truly guides the 

employees, they can have a competitive advantage 

(Lievens, 2016). 

It is the job of HR and the managers to make the 

employees aware of their skills and talents. Don’t let 

the employees invest in their ‘bad skills’ but 

strengthen the skills they already have, which more 

rewarding and satisfying (Buckingham & Clifton, 

2002). 

Spencer and Spencer wrote in 1993 about the meta-

phor of the iceberg to describe skills and knowledge 

these are on top of the iceberg3 and visible. In other 

terms are these skills easily to adapt through training 

or development. But the skills that are underneath 
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are not that easy to change. It is about a personality, 

motivation, social attitude, characteristics and drive. 

“Everyone can apply for a sales job, you 

don’t need experience. What you do need is 

the right attitude! (…) 

 You are a sales person or you are not. For 

me they must communicate in a right way, 

got the right drive while talking to a cos-

tumer, as well in Dutch as in French so they 

can adapt to each situation.”  

 - Naura Hadine manager tele-sales/instore 

Soft skills 

Ingenico SMB Ogone is a very customer centric com-

pany with already a few core soft skills. These are 

linked to the core values. Collaboration stands for 

team-up, customer centric linked to customer think-

ing, result driven which refers to drive, coaching 

which represents motivation and lastly strategic 

thinking which focuses on thinking forward.  

“Soft skills are your personality, you can 

strengthen them. But you can’t learn them 

from scratch. (…) In the competitive envi-

ronment where we work in, it is important 

to invest in employee retention.” 

– Sophyan Belataris employee compliance 

These soft skills are comparable with the personality 

test Thalento4. Thalento is a tool which is used by 

Ingenico SMB Ogone and a lot of other companies to 

objectify something subjective like soft skills. By gen-

eralizing the 52 soft skills of Thalento to 22, the skill 

mapping tool is transferable to other companies.  

By using the tools of Thalento in combination with 

the required technical skills, we can attract the right 

talent more efficiently. Or employees can develop 

their skills more efficiently to grow in the company or 

to make a next move. The choice has been made to 

leave out the most obvious soft skills that every em-

ployee should have. For example intercommunicate 

with skills such as diversity, progress check and sim-

ilar.  

Technical skills and certificates 

The technical skills are completely based on vacan-

cies and validations by employees and managers. To 

retain a general overview, the technical skills are 

clustered. For example designing and developing 

software like HTML and Adobe are clustered.  There 

is a total of eleven big technical skill families, includ-

ing job experience and two requirements. The re-

quirements exist of a specific degree or certification 

and knowledge of languages. 

The main goal 

The target audiences for the skill mapping are for 

now all the employees of Ingenico SMB Ogone . Ex-

cluded from the target audience are contractors, ex-

ternal employees, temporary contracts, students and 

interns. An important side note is that the skill map-

ping exercise exists of the four key departments that 

provide the possibility for internal mobility. This at-

tracts people to work for a company like Ingenico 

SMB Ogone that invest in mobility and retention.   

The departments such as compliance and HR are too 

specific to use for an internal mobility tool. The key 

departments have more likely job opportunities and 

possibilities for job shadowing.  

Internal mobility 

The skill mapping gives managers and employees a 

view of a skill set of roles and potential gaps between 

employees and those roles. Based on this information 

managers or recruiters can choose how to proceed. 

Aside from approving or refusing requests, managers 

also have the option to set up mentoring and coach-

ing pairs, whereby a junior employee is given feed-

back, training, internal internships (shadowing) by a 

more experienced employee, improving future inter-

nal mobility potential (Tammy, Koncratuka, 

Hausdorfa & Hazel, 2004). There are opportunities 

for internal moves. The most logical move is from 

sales to customer care and the other way around.  
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Results 

I have started by analyzing the different 105 jobs of 

Ingenico SMB Ogone. To keep a clear overview of the 

jobs I focused those roles to the four key depart-

ments. I used my analysis of each individual role to 

find an average of required skills for each discipline 

of a department.  

In-depth interviews 

By giving in-depth interviews I got validation or new 

perspectives on jobs and their required skills. The 

start of my research was by analyzing the vacancies 

that have been made by the recruiter of Ingenico 

SMB Ogone.  

Learnability is an aspect I heard in almost every in-

terview. You can develop a lot of your skills on-the-

job. It was remarkable to notice that almost every 

employee thought about a vertical growth path. They 

want to develop their skills in a way that they can 

grow in a ‘higher’ position. But Managers think more 

horizontally a side by side move. 

“If you are an employee of Customer care 

or client operations, you can make a logical 

horizontal move to sales and vice versa. An-

other role but the same weight of responsi-

bilities and status.” - Silvana Reka Manager 

ORM 

If you think about skills the wrong implication is 

quickly made that you need a higher level or number 

of skills if you are in a vertically higher position (Van 

Beirendonck, 2009). I can relate to this thought, for 

example the IT tribe lead does not need the skill of 

planning and organizing while it is in the meanwhile 

of great importance for a developer. 

There are a lot of opportunities at Ingenico SMB 

Ogone, and not only vertical. We need to consider 

horizontal moves, which is why the skill mapping ex-

ercise can give a new way of thinking. Employees 

would be able to see opportunities where they didn’t 

think about in the first place.  

Discover skills  

To reveal the soft and technical skills with the em-

ployees, we can use Thalentho like said before but 

there are also other ways. The “STARR”5 method is 

an efficient method to gain knowledge of the skills of 

employees.  

They STARR method is designed to make the job ap-

plication as objective as possible, removing any con-

scious or subconscious bias by the interviewer by 

asking each candidate the same questions. It is a 

method that is most effective in large organizations 

and in the public sector (Hoekstra & Sluijs, 1999).   

The questions will be driven by a skills framework like 

the skill mapping exercise that is required for the job.  

For example a job in customer care may require a 

high performance of sharing knowledge. E.g. Tell me 

an example or describe a time when you took the 

time to clearly and completely explain a concept or 

procedure to a client and describe a result?  

Skill rating 

For all the above mentioned reasons, we need to rate 

the skills. Based on the respondents’ responses 

throughout the in-depth interview, I have rated the 

skills. For each role I made a top 3 of must haves.  

1 = above-average ability in this skill, could mentor 

or teach others in this. 

2= adequate skills in this skill, no additional training 

is needed at this time. 

In the training of Van Damme, Cevora in 2019 I have 

learned about the KISS method6 to make an action 

plan and I applied this method for clustering the 

roles, soft skills and technical skills. I would like to 

keep every role with more than two employees. And 

filtering the roles that only employees fulfills, the 

same for the skills. I only maintain the skills that had 

more than 2 roles linked to.  I would like to increase 

visibility in the skill mapping tool, by deleting the non-

relevant information. I would like to start with the 

four key departments because they are more likely to 
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move internally to and from. It needs to be stopped   

that we give priority to external candidates first. Take 

a look at our talent internally and give opportunities 

to all employees. 

“For me the three most important skills are 

communicating externally with customers as 

well as internally with other departments. 

Work well with every one of the building. 

And work efficiently with the changing cir-

cumstances (…) Introverts would not sur-

vive in sales. You need to be able to work 

with others, being individualistic holds you 

back.”                                                                               

- Maxine De Pelsmaker employee Sales Sup-

port 

This description suits well with the analysis I have 

made of the vacancies. I translated those require-

ments to the soft skills of customer centricity, collab-

oration and efficiency.  

Adapt to a changing environment 

An uncertain and changing environment makes it dif-

ficult to anticipate and to manage organizational 

changes and adapt technology and skills to the new 

environment. In stage one are organizations unable 

to recognize the internal or external problems that 

threaten their long-term survival. In stage two are 

clear signs of declining performance such as de-

creased sales or profits, top management takes little 

actions to correct problems.   

We are now in this phase where we need to take ac-

tions to increase sales, network, technology… In 

stage three managers may have made the wrong de-

cisions because of conflict in the top-management 

team, or they may have changed too little too late. 

By the time this stage has arrived, only radical 

changes in strategy and structure can stop decline 

and in the last phase decline is irreversible and the 

organization cannot recover (Weitzel & Jonsson, 

1989). 

      

Figure 1 Weitzel and Jonsson's model of decline 

Strategic thinking and being result driven is a must in 

a fast-changing environment to be a step ahead of 

competitors. Because of trends such as globalizing 

and internationalization, we need to be aware of 

competitors. The pressure to maintain competitive 

and efficient to enhance the focus on skills. We need 

to look for skills that differentiate you from an aver-

age employee. Only focus on the skills that differen-

tiate one role from another (Van Beirendonck, 2009). 

Competitive forces to change 

The main request of the respondents was to make 

changes and attempt to match or exceed its compet-

itors. This change is visible in the following dimen-

sions such as efficiency, quality, innovation and cus-

tomer responsiveness. 

We have to be careful to not feel too much pressured 

by the competitors. There is a pitfall of coercive iso-

morphism; this exists when an organization adopts 

certain norms because of pressures exerted by other 

organizations and by society in general. Organiza-

tions may learn ways to behave that have become 

outdated and no longer lead to organizational effec-

tiveness.  Pressure to imitate may reduce the level of 

innovation in the environment (Yong & Wang, 2018). 

Results Soft skills 

As you can see in the chart below, some skills are in 

general required to work in a fast changing business. 

In an environment like this you need to adapt quickly 

to all different kind of circumstances. Therefore you 

need to analyze the situation and plan how to solve 
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or improve that specific situation. For that reason you 

need to plan your projects and tasks and organize 

them to work efficiently under pressure. 

It is been said by a big number of respondents that 

communication is very important. Internally and ex-

ternally it is necessary to collaborate and team-up 

with partners. 

Managing and credibility are other soft skills you must 

possess in this situation. In every department is cred-

ibility or accountability necessary. Customers and col-

leagues rely on your skills. You must manage to get 

the right results, manage to remain calm in these 

changing circumstances and adapt, manage or coor-

dinate your team to get targets.  

                 

 

Figure 2 Values of Soft skills 

Result technical skills and certificates 

It is remarkable that having the right degree is not 

that important in Ingenico SMB Ogone. Almost every 

vacancy says that it would be a plus if you possess a 

degree. But in reality it is not that important. It is 

important to invest in employees and their skills. As 

an interviewer you should be able to see the possibil-

ities in the candidate besides the degree.  In this 

VUCA environment it is necessary to learn on-the-job. 

The most required technical skills are knowledge and 

experience of .NET, oracle, JAVA and software as 

such.  It is necessary to know the required funda-

ments of software. But once you know the basic 

knowledge of a software you can work with similar 

ones. 

To develop a skill in a right way you need to know 

how to. To possess a skill you need knowledge of that 

skill. The best ways to learn are through learning 

facts and through experience (Buckingham & Clifton, 

2002). 

 

Figure 3 Values of Technical Skills 

Discussion 

At last we come to the conclusion of this article. Skills 

and roles are adapted to the fast changing business. 

Ingenico SMB Ogone invests in skills such as analyz-

ing, planning, organizing and managing to handle 

these circumstances. For technical skills and certifi-

cates it is necessary to keep on learning on the job 

and gain knowledge of your work field to be one step 

ahead of competitors.  

Practical considerations 

A business like Ingenico SMB Ogone is not a stable 

environment. Therefore there was a need of a high-

level skill mapping tool. If there were too many jobs 

in the skill mapping it would be too detailed. And that 

means a lot of work to keep it up to date. The in-

depth interviews were taken in Dutch and English. 

Some information can be lost, because we were not 

speaking in our native language. 

Further recommendation for research  

The research cannot be generalized for other compa-

nies. It is a research that can be used for similar com-

panies like Ingenico SMB Ogone. For a small business 
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it would be too wide, and I would advise it to be more 

detailed in a small and stable business. However this 

was not possible in Ingenico SMB Ogone. Due limited 

time not every department was validated after the 

research of vacancies. Those are not objective 

enough, further validation is necessary. 

Demi Van de Walle  

Student Human Resources 

UCLL Sociale School 



Demi VAN DE WALLE – UCLL: Bachelor Social Work: HUMAN RESOURCES 2018/2019 8 

 

 

LITERATURE 

Buckingham, M. D.O. & Clifton (2002). Ontdek je sterke punten. Het Spectrum, DB Houten 

Hoekstra, H.A.& Sluijs E. (1999). Coachen op gedrag en resultaat: 43 competenties met kenmerken en o.a. interviewvragen volgens de STAR 

methodiek, Van gorcum, Assen. 

Lievens, F. (2016). Human Resource Management: Back to Basics. Tielt: Lannoo 

Spencer, L. & Specner, M. (1993). Competence at work. Models for superior performance. New York, NY: Wiley & Sons 

Tammy, B., Koncratuka, P., Hausdorfa, A. & Hazel, M. (2004). Linking career mobility with corporate loyalty: How does job change relate to or-

ganizational commitment?, Elsevier, vol. 65 issue 2, pp. 332-349, doi: 10.1016/2003.08.004 

Van Beirendonck, L. (2009). Iedereen competent, Scriptum, Schiedam. 

Van Damme, D. (2019).  The job interview. [Training], Cevora VZW opleidingscentrum van het APCB (PC200) 

Weitzel, W.& Jonsson, E. (1989). Decline in Organizations: A Literature Integration and Extension, Administrative Science Quarterly, vol.34, No. 1, 

pp. 91-109, doi: 10.2307/2392987 

Yong, L. & Wang, N. (2018). Relationships between isomorphic pressures and carbon management imitation behavior of firms, Elsevier, vol. 138, 

pp. 24-31, doi: 10.1016/2018.06.025 

 

 



Demi VAN DE WALLE – UCLL: Bachelor Social Work: HUMAN RESOURCES 2018/2019 9 

 

ENDNOTE

 

1 Ingenico is a French-based company, whose business is to provide the technology involved in secure electronic transactions. 

Its traditional business is based on the manufacture of point of sale (POS) payment terminals, but it also includes complete pay-

ment software and related services, also software for merchants. You can find more information at the following link: https://in-

genico.be 

 
2  

JOB FAMILY DISCIPLINE 

Sales - Sales 
- Sales support 
- Tele-Sales 

Customer Care - Customer care 
- Customer merchant & boarding 

Product - Product management/ commercial 
- IT Platform  

IT/ Technology - Research and development 
- Infrastructure  
- Architecture  

 

3  
4 Thalento is an objective and scientifically validated tool which is been used by more than 50 countries each day. It tests the 

soft skills of a person. Get more information at the following link: https://www.thalento.com 
 
5 S=situation, T=task, A=Activity, R= Result and R=Review. 
6 K= keep, I= increase, S = start and S= stopped. 
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Onderzoeksartikel 

 

Inspelen op verwachtingen van kandidaten 

Lore Van den Bergh 

 

In dit onderzoek worden de verwachtingen van de kandidaten omtrent het rekruteringsproces van het 

rekruteringskantoor Hays onderzocht. De onderzoeker gaat tijdens dit onderzoek in op eerdere onder-

zoeken die in de literatuur beschreven zijn en er wordt gekeken naar tendensen op de huidige arbeids-

markt. In deze informatie vindt de onderzoeker de fundamenten om het onderzoek op te bouwen. In 

dit onderzoek bevraagt de onderzoeker de rekruteringskandidaten over hun verwachtingen omtrent het 

rekruteringsproces, door middel van twee enquêtes. Zo wordt er naar de verwachtingen getoetst die de 

kandidaten aan het begin van het proces hebben. De tweede enquête wordt afgenomen nadat de kan-

didaten het rekruteringsproces doorlopen hebben. In deze enquête wordt onderzocht in welke mate het 

rekruteringsproces van Hays voldoet aan de eerdere verwachtingen van de kandidaten. De meest op-

merkelijke resultaten van het onderzoek worden verder in het artikel besproken en gekoppeld aan lite-

ratuur omtrent dit onderwerp. Verder wordt er een conclusie geformuleerd en worden er aanbevelingen 

gegeven voor de consultants van Hays Zaventem om het rekruteringsproces te optimaliseren.  

Werving, selectie, rekruteringsproces, verwachtingen, kandidaten, generaties. 

 

Inleiding 

Hays behoort enkele jaren tot de top drie van België 

binnen rekrutering en selectie. De missie van Hays is 

om steeds kwaliteitsvol aan de slag te gaan en om 

continu de werkmethodes te verbeteren en optimali-

seren. Verder is nieuwsgierigheid een belangrijke 

kernwaarde van Hays, steeds meer willen weten en 

op onderzoek uitgaan (D. Ghysels, peroonlijke com-

municatie, 11 december 2018). De ideale omgeving 

voor de onderzoeker om een onderzoek te voeren.  

Er komen maandelijks 120 kandidaten over de vloer 

bij Hays Zaventem, op zoek naar een job (M. Warson, 

persoonlijke communicatie, 27 november 2018). Bin-

nen onze huidige maatschappij, die sterk vergrijsd is, 

zien we steeds meer generaties aan het werk. Elk 

hebben ze specifieke verwachtingen en wensen 

(Acerta, 2017). Binnenkort wordt de pensioenleeftijd 

omhoog getrokken. Werknemers moeten langer wer-

ken, waardoor er meer en verschillende generaties 

op de werkvloer zijn (Anseel, Levecque & Stassen, 

2016). De generatie die al het langst aan het werk is 

zijn de Babyboomers. Zij zijn tussen de 52 en 70 jaar. 

Dan is er Generatie X, personen uit deze generatie 

zijn tussen 37 en 51 jaar. Leden van Generatie Y of 

de ‘Millenials’, zijn tussen 22 en 36 jaar. Generatie Z 

is de jongste generatie, personen uit deze generatie 

zijn 21 jaar of jonger (Ghawi, 2018). Al deze genera-

ties hebben specifieke noden en verwachtingen 

(Discover Belgium, 2018). Het is dus aan Hays om te 

begrijpen welke verwachtingen deze zijn, om hier op 

in te spelen en meer kandidaatgericht aan de slag te 

gaan.  

De huidige arbeidsmarkt is bijna in een volledige te-

werkstelling. Het werkloosheidscijfer is nog nooit zo 

laag geweest. Voor bedrijven is het steeds moeilijker 
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om goede werknemers te vinden. Ook rekruterings-

kantoren worstelen met deze beperktheid aan kandi-

daten. We spreken over een zogenaamde ‘War For 

Talent’ waardoor rekruteringskantoren alles moeten 

inzetten om deze kandidaten aan te trekken (Van den 

Heuvel, 2018). Deze ‘War for Talent’ is tussen bedrij-

ven. Ze proberen elk zo snel mogelijk te beste kandi-

daten aan te nemen (Dirani, Irby & Nafukho, 2018). 

Doordat kandidaten veel werkaanbiedingen krijgen 

en snel van de markt zijn, moeten rekruteringskanto-

ren ervoor zorgen dat hun proces optimaal is, zodat 

ze kunnen meestrijden in deze ‘War for Talent’ 

(Meyer & Scullen, 2014). Zo blijft het imago van het 

bedrijf hoog, wat uiterst belangrijk is in deze compe-

titieve wereld (We The Talent, 2018). Ook bij Hays 

begrijpen ze dit en vinden het daarom belangrijk dat 

er een grondig onderzoek gevoerd wordt. Hoe meer 

ze kunnen inspelen op de verwachtingen van de kan-

didaten, des te meer kandidaten ze kunnen helpen 

om een job te vinden. Daarnaast kunnen ze door een 

optimaal rekruteringsproces meer inspelen op de no-

den van de kandidaten (Ployhart & Kim, 2014).  

Eerder kwam het al aan bod dat er meerdere gene-

raties op de werkvloer zijn. Alle generaties hebben 

specifieke kenmerken en behoeften. Momenteel zijn 

er vier verschillende generaties op de werkvloer 

(Lampert & Spangenberg, 2013). In de huidige ma-

nagementconstructies geeft men aan dat deze gene-

raties onderling fundamentele verschillen hebben in 

hun denkpatronen, werkwaarden en werkattitude. 

Dit brengt mee dat alle generaties verschillend bena-

derd moeten worden (Kiers, 2019). Hierdoor wordt 

het voor rekruteringskantoren moeilijk om een alge-

meen proces vast te leggen. Ze moeten een manier 

vinden om in te spelen op de verschillende verwach-

tingen van verschillende generaties (Discover Bel-

gium, 2018). Voor Hays is zo’n onderzoek dus zeer 

belangrijk.   

Er werden al meerdere onderzoeken gevoerd naar 

wat kandidaten belangrijk vinden en verwachten. We 

leven in een maatschappij waar digitale media een 

belangrijke rol heeft (Kiers, 2019). Kandidaten vinden 

het volgens Velghe (2018) belangrijk dat er meer via 

digitale media gerekruteerd wordt. Zo willen ze 

steeds meer opvallende en aansprekende adverten-

ties op sociale media zien. Daarnaast zijn de meeste 

kandidaten voorstander van een skypegesprek. Zo 

moeten ze de verplaatsing naar het rekruteringskan-

toor niet maken, maar kunnen ze dit gewoon van 

thuis uit doen. Daarnaast is, volgens Velghe (2018), 

de snelheid van het gehele proces belangrijk. Kandi-

daten willen zo snel mogelijk een job vinden en liefst 

zo weinig mogelijk investeren in het rekruteringspro-

ces. Ook concludeerde hij dat er meer naar jobs ge-

zocht wordt via smartphones. In verschillende onder-

zoeken wordt ook aangetoond dat feedback een 

steeds belangrijker element wordt binnen rekrute-

ring. Mensen krijgen graag feedback over hun profiel 

en competenties (Velghe, 2018).  

Deze informatie uit de literatuur wekt de nieuwsgie-

righeid op. Het is daarom interessant om te onder-

zoeken of de kandidaten van Hays deze verwachtin-

gen ook hebben. 

Verder in het artikel wordt beschreven hoe het on-

derzoek gevoerd is en waarom bepaalde keuzes ge-

maakt zijn. Daarnaast worden de belangrijkste resul-

taten besproken en vergeleken met de literatuur. Uit-

eindelijk wordt er een conclusie gevormd die door-

heen het onderzoek ontstaan is.  

Methodologie 

Kwantitatief onderzoek 

Om de verwachtingen van de rekruteringskandidaten 

in kaart te brengen, kiest de onderzoeker ervoor om 

een kwantitatief onderzoek te voeren.  

Deze keuze wordt gemaakt omdat er zoveel mogelijk 

kandidaten bevraagd moeten worden om tot een re-

presentatief resultaat te komen.  

Doelgroep 

De doelgroep die onderzocht wordt, zijn de kandida-

ten die gecontacteerd worden door een consultant 

van Hays Zaventem.  
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Deze doelgroep wordt gekozen omdat de stage van 

de onderzoeker in het kantoor van Zaventem plaats-

vindt. Het doel van het onderzoek is om het rekrute-

ringsproces van de consultants van Zaventem te op-

timaliseren door de verwachtingen van de kandida-

ten in kaart te brengen. 

Er wordt gekozen voor enkel kandidaten van het kan-

toor in Zaventem. De onderzoeker komt niet in con-

tact met kandidaten van andere kantoren en weet 

dus niet welke kandidaten daar langskomen.  

Enquêtes 

Om de verwachtingen in kaart te brengen, is er een 

eerste enquête opgesteld. Deze enquête wordt ver-

stuurd naar de kandidaten vooraleer ze bij Hays 

langskomen. De kandidaat is in deze fase nog niet 

voor een interview langsgekomen. Deze enquête 

polst naar de verwachtingen van de kandidaten over 

het gehele rekruteringsproces.  

De vragen van deze enquête gaan over het rekrute-

ringsproces en vanuit de literatuurstudie worden er 

mogelijke verwachtingen geschetst. De kandidaten 

kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en waar 

ze nood aan hebben tijdens het gehele rekruterings-

proces.  

Het rekruteringsproces duurt gemiddeld zes weken. 

Na deze zes weken krijgen de kandidaten een tweede 

enquête. Deze enquête onderzoekt of de verwachtin-

gen, die de kandidaten aan het begin van het proces 

hebben, zijn ingelost. Verder kunnen de kandidaten 

tijdens deze enquête aangeven wat ontbreekt tijdens 

het proces en wat ze goede elementen van het re-

kruteringsproces vinden. De enquête is opgesteld 

vanuit de resultaten van de eerste enquête.  

Analyse 

De analyse wordt gevoerd vanuit beide enquêtes. In 

de eerste enquête worden de verwachtingen van de 

kandidaten in kaart gebracht. Vanuit deze resultaten 

kan de onderzoeker de verwachtingen van de kandi-

daten analyseren en manieren vinden om hierop in 

te spelen. De resultaten van de verschillende gene-

raties worden met elkaar vergeleken. Zo kunnen de 

consultants van Hays, vanuit dit onderzoek, beter in-

spelen op de verschillende generaties die bij hen over 

de vloer komen.  

Vanuit de tweede enquête kan de onderzoeker ana-

lyseren hoe het huidige rekruteringsproces voldoet 

aan de verwachtingen van de kandidaten. Deze re-

sultaten geven weer wat de kandidaten van alle as-

pecten van het proces vinden en hoe het rekrute-

ringsproces aan hun verwachtingen voldoet. Ook hier 

worden de resultaten van de verschillende generaties 

vergeleken. Zo kan de onderzoeker analyseren wat 

de verschillende generaties van het rekruteringspro-

ces vinden.  

Vanuit deze analyse kan er aan het product gewerkt 

worden. De resultaten van beide enquêtes zijn van 

belang voor het product. Vanuit deze resultaten 

wordt er gekeken hoe het rekruteringsproces geopti-

maliseerd kan worden.  

Resultaten 

Algemene resultaten 

Uit de eerste enquête zijn er een aantal opvallende 

resultaten. Het valt op dat de kandidaten het be-

langrijk vinden dat het rekruteringsproces doelge-

richt is. De consultant moet met een concreet doel 

handelen en dat doel toelichten aan de kandidaat.  

In de enquête geven kandidaten aan dat ze doorheen 

het rekruteringsproces meer feedback willen. Ze wil-

len feedback over hun profiel, over het interview bij 

Hays, over hun gesprek bij de werkgever en ze willen 

goede tips krijgen. Uit het onderzoek van Velghe 

(2018) blijkt dat kandidaten hier steeds meer belang 

aan hechten. Ze willen constructieve feedback, om zo 

steeds te kunnen leren en zichzelf bij te schaven. Uit 

de algemene resultaten van de eerste enquête blijkt 

dat kandidaten het belangrijk vinden dat het gehele 

rekruteringsproces snel verloopt. Zoals in de litera-

tuur beschreven wordt is dit een belangrijke ver-

wachting (Velghe, 2018). Uit de algemene resultaten 
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van de tweede enquête blijkt dat het rekruterings-

proces van Hays wel aan deze verwachtingen vol-

doet.  

 

De resultaten van de tweede enquête liggen in lijn 

met de resultaten van de eerste enquête.  

Het blijkt dat de kandidaten doelgericht aan de slag 

willen. Ze willen dat consultants pas contact opne-

men wanneer ze een concreet doel hebben. Ze vin-

den tijdens het interview de jobaanbieding dan ook 

het belangrijkste. Wanneer de resultaten van de ver-

schillende generaties vergeleken worden met elkaar, 

valt het op dat alle generaties de jobaanbieding het 

meest belangrijk vinden.  

In de enquête wordt de open vraag: “Hoe verliep de 

opvolging door een consultant van Hays?”, gesteld. 

Bij de antwoorden valt het op dat de kandidaten vin-

den dat consultants meer feedback en sollicitatietips 

moeten geven. 

 

Wanneer de resultaten van de verschillende genera-

ties geanalyseerd worden, is het opvallend dat de re-

sultaten van Generatie Y en Z overeenkomstig zijn, 

net zoals de resultaten van de Babyboomgeneratie 

en Generatie X dat zijn. Daarom worden deze samen 

besproken. 

 

Generatie Y en Z 

Uit de resultaten van Generatie Y en Z (20-40 jaar) 

blijkt dat ze het belangrijk vinden om genoeg duide-

lijkheid te hebben. Ze willen een duidelijke jobbe-

schrijving, duidelijkheid over het bedrijf waar ze gaan 

solliciteren en duidelijkheid over het verloop van het 

rekruteringsproces.  

Ze vinden het belangrijk dat er in het bedrijf een 

goede work-life balance is en dat er een goede werk-

sfeer heerst. Zoals onderstaande grafiek aangeeft 

zijn ze op zoek naar een functie met doorgroeimoge-

lijkheden. 

 

 

Figuur 1: belangrijkste elementen in een bedrijf, antwoorden gene-

ratie Y en Z 

 

Deze generaties staan ervoor bekend om open te zijn 

en veel met elkaar te delen. Ze willen op een trans-

parante manier met elkaar omgaan. Daarnaast willen 

ze kunnen werken in een omgeving die hen vrijheid 

geeft (Ghawi, 2018). Uit onderzoek van de American 

Management Association (2019) blijkt dat deze gene-

raties de eerste generaties zijn die graag in teamver-

band werken. Uit het onderzoek is gebleken dat ook 

de rekruteringskandidaten van Hays hiernaar op zoek 

zijn. Uit de literatuur is gebleken dat deze generaties 

op zoek zijn naar een uitdagende job, waarin ze kun-

nen groeien (Myers & Sandaghiani, 2010).  Bialik en 

Fry (2019) beweren in hun onderzoek dat deze ge-

neraties opgegroeid zijn in een crisisperiode en dat 

een hoog loon prioritair is voor hen. De resultaten 

van de enquête spreken dit tegen. Hieruit blijkt dat 

deze generaties een hoog loon wel belangrijk vinden, 

maar dat het geen prioriteit heeft.  

 

Deze generaties geven aan dat ze op regelmatige 

tijdstippen feedback willen ontvangen. Ze nemen 

geen voldoening meer met een jaarlijks evaluatiege-

sprek. Ook in de enquête kwam dit sterk naar voren. 

Deze generaties willen steeds bijleren en kunnen 

groeien. Ze vinden het daarom belangrijk om genoeg 

feedback en tips te krijgen (Ghawi, 2018). 

In de tweede enquête geven ze aan dat ze feedback 

missen in het rekruteringsproces van Hays. Ze wil-

len meer feedback en sollicitatietips ontvangen.  
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Deze generaties vinden dat het rekruteringsproces 

van Hays snel verloopt. 75% van de kandidaten vin-

den dat het contact met een consultant van Hays vlot 

verloopt: afspraken kunnen snel gemaakt worden, 

telefoongesprekken zijn vlot en doelgericht en het in-

terview kan snel plaatsvinden. De andere 25% van 

de kandidaten vinden dat het proces te vluchtig ver-

loopt.  

Deze generaties vinden vooral de inhoud van de 

functie en de beschrijving van de taken en het profiel 

belangrijk. Uit de literatuur is gebleken dat deze ge-

neraties hard willen werken. Ze willen een impact 

hebben en bijdragen aan het succes van het bedrijf. 

Ze vinden het daarom belangrijk dat de inhoud van 

hun functie in het verlengde van hun interesses lig-

gen (American Management Association, 2019). Ver-

der vinden ze de sfeer in het bedrijf belangrijk en kij-

ken ze naar de match van hun profiel met het bedrijf. 

Daarnaast vonden ze het aanbod van het bedrijf ook 

een belangrijk element bij een jobaanbieding.  

 

Figuur 2: Belangrijkste elementen in een jobaanbieding, antwoorden 

Generatie Y en Z. 

Babyboomgeneratie en Generatie X 

Ook deze generatie vindt het belangrijk om doelge-

richt te werken. Ze willen net zoals Generatie X en Y 

dat consultants bellen met een concreet doel en dit 

ook toelichten. Ook zij willen dat het proces snel ver-

loopt.  

Tijdens het interview willen ze de tijd en ruimte krij-

gen om een ruime schets van hun carrière te maken. 

Uit de literatuur is gebleken dat deze generaties zich-

zelf en hun profiel belangrijk vinden. Ze willen graag 

vertellen wat ze allemaal bereikt hebben en op welke 

manier ze dat gedaan hebben (American Manage-

ment Association, 2019). Zoals eerder vermeld be-

vestigen de resultaten van het onderzoek dit, aange-

zien de kandidaten van deze doelgroep aanduiden 

dat ze het belangrijk vinden om hun profiel tijdens 

het interview toe te lichten.  

 

Uit het tweede deel van de enquête is vooral geble-

ken dat ook deze generatie vindt dat het rekrute-

ringsproces van Hays snel verloopt. Ook zij vinden de 

jobaanbieding het meeste belangrijke onderwerp van 

het interview, maar toch vinden ze het ook belangrijk 

om hun profiel genoeg te bespreken en toe te lichten.  

Verder willen ze een job in lijn met hun ervaringen 

en kennis. Het merendeel van deze doelgroep vindt 

het belangrijker om een interessante job te vinden 

die in lijn is met hun ervaring en opleiding dan een 

job met een hoog loon.  

Bij een nieuw bedrijf zoeken ze vooral naar een be-

drijf waar er een goede sfeer is. Daarnaast willen ze 

een goede work-life balance. Integendeel tot Gene-

ratie Y en Z zoeken deze generaties een bedrijf dat 

stabiliteit kan garanderen. Deze generaties houden 

van uitdagingen, maar vinden het toch belangrijk om 

te werken in een stabiel bedrijf (Kofnetka, 2019). In 

de literatuur wordt geschreven dat deze generaties 

loyaal zijn aan hun werkgever. Ze willen zo lang mo-

gelijk in een bedrijf blijven werken (Ghawi, 2018). 

Net om deze reden hecht deze doelgroep veel belang 

aan de werkgever. Ze geven in de tweede enquête 

aan dat ze graag meer informatie over het bedrijf wil-

len krijgen van de consultants. Zo kunnen ze beter 

aftoetsen of het bedrijf al dan niet bij hen past.  

 

Daarnaast vinden ze de jobinhoud belangrijk. Bij deze 

generatie valt het op dat ze, in vergelijking met ge-

neratie Y en Z, geen belang hechten aan de door-

groeimogelijkheden. Ze vinden de match tussen hun 

profiel en het bedrijf het belangrijkste wanneer ze 

een jobaanbieding krijgen.  
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Figuur 3: belangrijkste elementen in een jobaanbieding, antwoorden 

Babyboomers en generatie X. 

 

Discussie 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek, bleek het 

moeilijk om genoeg respondenten te vinden die de 

enquête wilden invullen. Het verzamelen van de re-

sultaten verliep in het begin moeizaam. De onderzoe-

ker vond de oplossing in een persoonlijke aanpak 

door kandidaten, die op kantoor in Zaventem langs-

kwamen, persoonlijk aan te spreken. Door het toe-

passen van deze aanpak werden er genoeg enquêtes 

ingevuld. Deze kandidaten vulden de tweede en-

quête ook in en de respons verliep veel vlotter.  

Op de vraag: “Wat verwachten kandidaten van het 

rekruteringsproces?” kan een breed antwoord gefor-

muleerd worden.  

Wanneer we naar de algemene resultaten kijken, kan 

er gezegd worden dat de kandidaten van Hays Za-

ventem verwachtingen hebben op verschillende vlak-

ken. Eerst en vooral valt het op dat ze het belangrijk 

vinden dat consultants hen alleen contacteren wan-

neer ze een concreet doel hebben en dat doel ook 

toelichten. Verder vinden ze het belangrijk dat er ge-

noeg feedback gegeven wordt. In de resultaten van 

de tweede enquête geeft men aan dat dit vaak te 

weinig gedaan wordt door de consultants van Hays. 

Daarnaast geven kandidaten aan dat ze sollicitatie-

tips willen krijgen. Verder willen ze dat het proces 

snel verloopt. Er moet daarnaast genoeg aandacht 

gegeven worden aan de jobaanbiedingen.  

In de literatuur wordt er beschreven dat elke gene-

ratie verschilt van elkaar op werkgebied (Fry, Igielnik 

& Patten, 2018). Wanneer we naar de verschillende 

generaties gaan kijken, kunnen we concluderen dat 

hun verwachtingen in grote lijnen hetzelfde zijn. Toch 

zijn er enkele elementen die van generatie tot gene-

ratie verschillen.  

Generatie Y en Z vinden het belangrijk om genoeg 

duidelijkheid te krijgen. Ze willen goede functiebe-

schrijvingen en informatie krijgen. Daarnaast zoeken 

ze naar een uitdagende job in een bedrijf met door-

groeimogelijkheden, een goede sfeer en flexibiliteit. 

Verder werken ze graag in team en willen ze deze 

mogelijkheid ook hebben in een nieuw bedrijf.  

Bovendien vindt deze generatie feedback belangrijk. 

Ze willen weten waar ze nog in kunnen verbeteren 

en zijn leergierig. De resultaten van het onderzoek 

wijzen uit dat er te weinig feedback gegeven wordt 

aan de kandidaten door de consultants. Verder geven 

kandidaten van deze generatie ook aan dat ze graag 

meer ondersteuning willen krijgen in hun sollicitatie-

gesprek en dus nood hebben aan tips.  

De Babyboomgeneratie en Generatie X willen, net zo-

als Generatie Y en Z, pas gerekruteerd worden wan-

neer dit met een concreet doel is. Opvallend is dat ze 

het belangrijk vinden dat er een ruime schets van hun 

profiel en ervaringen gemaakt wordt. Ze kijken min-

der naar de jobinhoud, maar eerder naar het bedrijf 

en de match met hun profiel. Ze zoeken niet naar een 

uitdagende job maar naar een interessante job, in 

het verlengde van hun ervaringen. Ze willen het liefst 

werken in een stabiel bedrijf met een goede werk-

sfeer. Ook de kandidaten uit deze doelgroep zeggen 

nood te hebben aan feedback en tips van de consul-

tants van Hays Zaventem.  

De aanbevelingen die de onderzoeker geeft, komen 

verder uit bovenstaande resultaten. Om in te spelen 

op de verwachtingen van de kandidaten is het be-

langrijk dat er rekening wordt gehouden met de ge-

neratie waartoe de kandidaat behoort.  

Een algemeen punt is dat er zeker meer aandacht 

moet gegeven worden aan het geven van feedback 
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en tips. Kandidaten uit alle generaties geven aan dat 

ze hier nood aan hebben.  

Bij Generatie Y en Z is het belangrijk om duidelijk ge-

noeg te zijn over alle aspecten van het rekruterings-

proces. Verder is snel handelen een prioriteit. Daar-

naast hebben deze generaties nood aan veel feed-

back en sollicitatietips. Om het proces en de samen-

werking vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de 

consultant doelgericht is en op zoek gaat naar jobs 

met doorgroeimogelijkheden. Verder moet de consul-

tant zich richten op bedrijven die flexibel zijn en waar 

men kan werken in teamverband. 

Verder is het bij de Babyboomers en Generatie X be-

langrijk om genoeg aandacht aan hun profiel te ge-

ven. Tijdens het interview kan de consultant zich 

hierop focussen. Verder is het belangrijk om voor 

kandidaten uit deze generaties te kijken naar de fit 

tussen het bedrijf en de kandidaat. Doordat ze veel 

aandacht hechten aan het type bedrijf is het belang-

rijk dat de kandidaat de kans krijgt om duidelijk te 

maken bij welk type bedrijf hij of zij wil werken. Ze 

zoeken naar bedrijven met een goede werksfeer die 

stabiliteit kunnen bieden. Ze zien loyaliteit als een be-

langrijk iets en willen graag zo lang mogelijk bij een 

werkgever blijven (Ghawi, 2018).  

De aanbevelingen op een rijtje: 

• Generatie Y en Z: 

- Snel handelen 

- Genoeg feedback geven 

- Sollicitatietips 

- Doelgericht 

- Duidelijkheid 

- Focussen op doorgroeimogelijkheden 

• Babyboomgeneratie en Generatie X 

- Stabiele bedrijven 

- Focussen op bedrijf 

- Doelgericht 

- Feedback geven 

- Match profiel met bedrijf 

  

Lore Van den Bergh 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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Een warm welkom loont! 

Een optimalisatie van het onthaalbeleid  

Sarah VAN DEN BROECK 

 

Abstract: De impact van een goed onthaal valt niet te onderschatten. Als je niet in nieuwkomers in-

vesteert, loop je het risico dat ze geen band krijgen met de organisatie en ze niet vlot geïntegreerd 

geraken. Of erger: ze vertrekken. Organisaties die investeren in een goed onthaal hebben veel meer 

kans om hun nieuw personeel te behouden.  

Het doel van dit onderzoek is om een optimalisatie van het onthaalbeleid teweeg te brengen voor vzw 

Centra voor Opvang en Begeleiding Annuntiaten Heverlee - vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool El-

sene. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaring en de mening van nieuwe 

medewerkers, teamleden en leidinggevenden. Het onderzoek bracht aan het licht dat er nood is aan 

een schriftelijk onthaaldocument voor nieuwkomers. De leidinggevenden en de teamleden geven aan 

dat een checklist van wat mondeling toegelicht dient te worden een handig onthaalinstrument zou zijn. 

Op de invoering van een meter/peterssysteem staan de medewerkers niet te wachten. Feedbackmo-

menten zouden ze wel graag invoeren. Een onthaaldag om het grotere organisatiegevoel op te nemen, 

zou volgens de werknemers een mooi initiatief zijn om een warm welkom te geven op organisatieniveau.  

 

Inleiding 

Het aantrekken en behouden van getalenteerde 

werknemers is het doel van iedere organisatie 

(Gabsa, 2018). Dit is niet anders voor vzw Centra 

voor Opvang en Begeleiding Annuntiaten Heverlee – 

vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene1. Zij 

merken, vooral voor de Brusselse kinderdagverblij-

ven, dat de zoektocht naar goed personeel moeilijk 

verloopt. Het tekort aan goede kindbegeleidsters is 

voelbaar. Volgens het Steunpunt Werk waren er in de 

eerste helft van 2018 gemiddeld nog maar vier kan-

didaten per functie (Ten Haaf & Vermeiren, 2019). 

Eénmaal men de geschikte kandidaat gevonden 

heeft, wil men deze niet meer kwijt.  

Volgens De Decker (2015) is een slecht geregeld ont-

haal, na een slechte financiële beloning, de grootste 

teleurstelling bij werknemers. Teleurstelling leidt al 

snel tot ontevredenheid, wat demotivatie als gevolg 

heeft (De Decker, 2015). De waarde van een goed 

onthaal mag met andere woorden niet onderschat 

worden. Volgens Moreels (2005) is het onthalen van 

een nieuwe medewerker het fundament voor de ver-

dere integratie en loopbaan van die persoon in de 

organisatie.  

Van Ecker en Goddefroid (2001) beschrijven een ont-

haal als een warme verwelkoming van nieuwe mede-

werkers in een onderneming.  Het onthalen dient om 

mensen zich thuis en vooral welkom te laten voelen. 

Tijdens het onthaal wordt er info over de onderne-

ming gegeven, ervaart de starter de bedrijfscultuur 

en biedt het een basis voor de opbouw van relaties 

met andere werknemers (Ecker & Goddefroid, 2001). 
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Een goed onthaalbeleid levert heel wat op voor de 

organisatie. Zo zullen starters sneller productief zijn, 

een hogere werkmotivatie hebben en de organisatie 

minder snel verlaten doordat de organisatiebetrok-

kenheid hoog is. Organisatie kunnen dus bepaalde 

opbrengsten verwachten (Ardts, 2003). 

Om het beschreven positief resultaat te behalen, is 

het noodzakelijk om het onthaalbeleid goed te analy-

seren. De behoeften van nieuwe medewerkers moe-

ten bevraagd worden. Eveneens moet de organisatie 

nadenken wat ze willen bereiken met het onthaal. In 

opdracht van vzw’s Centra voor Opvang en Begelei-

ding Annuntiaten Heverlee – Kinderdagverblijf Lut-

gardisschool Elsene hebben we hun onthaalbeleid 

onderzocht. De onderzoeksvraag is de volgende: 

Welke acties kunnen vzw’s Centra voor Opvang en 

Begeleiding Annuntiaten Heverlee - Kinderdagverblijf 

Lutgardisschool Elsene ondernemen om het onthaal-

beleid van nieuwe werknemers te optimaliseren en 

hen een warm welkom te heten? Momenteel onthaalt 

elke leidinggevende op zijn/haar eigen manier. Ook 

de onthaaldocumenten zijn gebonden aan het kinder-

dagverblijf. Sommige werknemers krijgen heel veel, 

anderen enkel een intern- en arbeidsreglement.  

In wat volgt wordt eerst de methodologie van het on-

derzoek toegelicht. Vervolgens worden de belangrijk-

ste resultaten meegedeeld. Tot slot bespreken we in 

de discussie de voornaamste conclusies en worden er 

aanbevelingen en bedenkingen geformuleerd.  

Methodologie 

Kwalitatief onderzoek 

Om tot een antwoord te komen op mijn onderzoeks-

vraag “Welke acties kunnen vzw’s Centra voor Op-

vang en Begeleiding Annuntiaten Heverlee - Kinder-

dagverblijf Lutgardisschool Elsene ondernemen om 

het onthaalbeleid van nieuwe werknemers te optima-

liseren en hen een warm welkom te heten?” kozen 

we om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Het 

onderzoek bestaat uit semigestructureerde diepte-in-

terviews. Een diepte-interview is een zeer geschikte 

onderzoeksmethode om het onthaal te analyseren 

aangezien een onderzoeker zich bij frappante ant-

woorden kan verdiepen en indien nodig om verdui-

delijking kan vragen. Op deze wijze kan de perceptie 

van de respondent zo goed mogelijk begrepen wor-

den. De respondent kan verder zijn of haar specifieke 

noden bespreken en nauwkeurig schetsen. We heb-

ben gekozen om de vragen semigestructureerd op te 

stellen omdat sommige antwoorden al vroeger wer-

den gegeven of er werd al een onderwerp aange-

haald waardoor er beter ingepikt kon worden op ge-

geven antwoorden. Een beperking van diepte-inter-

views is de mogelijkheid op sociaal wenselijke ant-

woorden. Sommige respondenten zullen niet alles 

durven vertellen.  

Het onderzoek werd uitgewerkt om enerzijds feed-

back te verkrijgen over het huidige onthaalbeleid en 

anderzijds om suggesties te vragen voor het nieuwe. 

Er werd gepeild naar de ervaringen  van drie verschil-

lende respondentengroepen: leidinggevenden, 

nieuwkomers en werknemers die al langer in dienst 

zijn. We hebben hiervoor gekozen omdat het ontha-

len van nieuwe werknemers een gedeelde verant-

woordelijkheid is van alle medewerkers in de organi-

satie. Zowel de nieuwkomer, als de leidinggevende 

en de teamleden hebben verantwoordelijkheid over 

het succes van het onthaal (Moreels, 2005).  

Doelgroep  

Mijn doelgroep bestaat uit negentien personen waar-

van vijf leidinggevenden, tien nieuwkomers en vier 

werknemers die al langer in dienst zijn. De functies 

variëren tussen directieleden, pedagogische coaches 

en kindbegeleidsters. We hebben onze focus niet ge-

legd op logistieke medewerkers om twee redenen. 

Enerzijds waren er geen logistieke medewerkers re-

cent in dienst, anderzijds begrijpen ze weinig tot 

geen Nederlands. Dit neemt niet weg dat taalarmere 

werknemers geen recht hebben op een goed onthaal. 

We zijn ons bewust dat dit een beperking is voor het 

onderzoek.     
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Om het representatieve karakter van het onderzoek 

te waarborgen hebben we de doelgroep gespreid 

over alle kinderdagverblijven. De nieuwe werkne-

mers zijn maximum zes maanden in dienst. Volgens 

de wet worden nieuwe werknemers beschreven als: 

iedere werknemer die aangeworven is met een ar-

beidsovereenkomst, dit gedurende twaalf maanden 

vanaf de dag van indiensttreding (Trefzeker, z.d.). 

We hebben dit verkort naar zes maanden omdat hun 

onthaalproces nog niet lang achter de rug is en hun 

herinnering eraan nog niet is vervaagd. In de eind-

noot vind je een tabel terug met de respondenten2. 

Data – analyse  

We maximaliseerden de objectiviteit van het onder-

zoek door gebruik te maken van een audiorecorder. 

Hierdoor vermijden we onmiddellijke eigen interpre-

taties gedurende het interview. Voor aanvang van 

het interview vroegen we steeds uitdrukkelijk om de 

toestemming van de respondent om de recorder te 

gebruiken.  

Achteraf schreven we de interviews uit in transcrip-

ties. Zo was er een beter overzicht van de gegeven 

antwoorden. Vervolgens hebben we de transcripties 

samengevoegd in een Excel-file, waarbij alle ant-

woorden per vraag werden weergegeven in een ta-

bel. We groepeerden de antwoorden qua inhoud en 

connotatie zodat we konden zien hoeveel responden-

ten hetzelfde hadden gezegd. Op basis hiervan 

maakten we de analyse. Dit gebeurde steeds op mijn 

eigen laptop zodat alle gegevens vertrouwelijk be-

waard werden. 

Resultaten 

Sollicitatieprocedure 

Volgens Ardts (2003) dient het rekruterings- en se-

lectietraject als “entree” voor het onthaalproces. Het 

onthaalprogramma moet met andere woorden aan-

sluiten bij de verwachtingen die de werknemers kre-

gen tijdens de werving- en selectieprocedure. Het 

gaat om alle informatie die kandidaten krijgen ter 

voorbereiding op de eerste werkdag, inclusief  infor-

matie uit de vacature, brochures, websites en andere 

media. Hierbij is een realistic job preview zeer be-

langrijk zodat kandidaten een juist beeld krijgen. 

Kammeyer-Muller en Wanberg (2003) tonen aan dat 

een betere kennis van de job en de organisatie een 

positief effect heeft op de mate van taakbeheersing 

en sociale integratie in het team na toetreding (Kam-

meyer-Muller & Wanberg, 2003). 

Alle tien nieuwe medewerkers geven aan dat de in-

formatie die ze krijgen uit de vacature gering is. Het 

takenpakket staat wel heel ruim beschreven. Negen  

van de dertien medewerkers waren positief over de 

sollicitatieprocedure, drie vonden dat de sollicitatie te 

lang duurde.   

Rondleiding  

Volgens Ecker en Goddefroid (2001) geeft een rond-

leiding een levendig beeld van de organisatie, wat 

kan helpen bij een vlotte relatieopbouw. Binnen vzw 

COB - AH en vzw Kdv LE kregen negen van de veer-

tien medewerkers een rondleiding reeds na hun sol-

licitatiegesprek. Twee van de vijf leidinggevenden 

geeft standaard een rondleiding tijdens een sollicita-

tie. Eén leidinggevende geeft aan enkel een rondlei-

ding te doen op vraag van de sollicitant. Zo kan er 

gepeild worden naar de mate van interesse.  

“Ik geef meestal ook al een rondleiding als 

er mensen komen solliciteren. Op het einde 

van het gesprek ga ik langs bij de groepen. 

Niet alleen voor de sollicitant, maar ook voor 

mezelf om eens te kijken hoe mensen rea-

geren tegenover de kindjes en collega’s.” 

(respondent 17)  

“Toen was de rondleiding ook bedoeld om te kijken 

of het kinderdagverblijf iets voor mij was.” (respon-

dent 15) 
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Gesprek voor de eerste werkdag  

De meeste organisaties houden een onthaal op de 

eerste werkdag. Het welkomstprogramma wordt op 

een halve of hele dag ingepland. De nieuwkomer 

krijgt alle informatie op één moment wat voor 

hem/haar een overdonderd gevoel kan nalaten. Som-

mige bedrijven kiezen daarom het onthaal te sprei-

den over verschillende momenten (Ecker & God-

defroid, 2001). Ook Caers (2011) geeft aan dat een 

organisatie voor een nieuwkomer start, best even 

een gesprek plant met deze persoon. Tijdens het ge-

sprek worden inlichtingen gegeven omtrent de plaats 

en het tijdstip dat de nieuwkomer zich dient aan te 

melden en wie hem/haar zal ontvangen die dag. Door 

het gesprek weet de persoon dat zijn/haar komst be-

langrijk wordt geacht (Caers, 2011). 

Binnen vzw COB - AH en vzw Kdv LE geven alle lei-

dinggevenden aan dat ze hun onthaal ook proberen 

te spreiden. Bij voorkeur komen starters voor de eer-

ste werkdag langs om het contract te ondertekenen. 

Hierbij wordt een rondleiding gegeven en alle admi-

nistratieve zaken worden geregeld. Toch is dit niet 

altijd mogelijk door de krapte  aan kindbegeleidsters 

op de arbeidsmarkt. Slechts vijf van de tien be-

vraagde nieuwkomers had een gesprek voor de eer-

ste werkdag.  

“ ik ben dinsdag op sollicitatie geweest en donderdag 

was mijn eerste werkdag…” (respondent 16) 

Informatiebronnen  

Guiver-Freeman (2001) raadt aan om een onthaal-

boekje voor iedere nieuwkomer te maken waarin een 

deel algemene informatie staat over de organisatie. 

Daarnaast is er ook een onderdeel specifiek over de 

functie. Alle relevante inlichtingen bundel je als orga-

nisatie best in een onthaalmap. Zo kan de medewer-

ker op elk tijdstip de gegevens (her)lezen. De ont-

haalmap kan afgegeven worden bij de contractonder-

tekening of op de eerste werkdag (Ecker & God-

defroid, 2001). Doordat er een onthaalmap is wordt 

de kans om iets over het hoofd te zien veel kleiner 

(talentontwikkelaar, z.d.). 

 

Acht van de veertien werknemers heeft tijdens het 

onthaal enkel schriftelijk een arbeids- en een intern 

reglement ontvangen. Op de vraag wat er schriftelijk 

in een onthaalbrochure moet zitten, kwamen ver-

schillende zaken naar boven. Hieronder zijn het aan-

tal antwoorden in een grafiek weergegeven.  

 

 

Alle respondenten geven aan dat nieuwkomers 

hoofdzakelijk terugvallen op hun naaste collega voor 

informatie over de kinderen en de werking in de leef-

groepen. De meeste zaken worden mondeling toege-

licht, waardoor er al eens iets vergeten wordt.  

 

“Er zijn sowieso wel dingen die tijdens de soep en de 

patatten zijn verteld. Het is zeker gemakkelijk als je 

alles op papier hebt om nog eens na te kijken.”  (res-

pondent 19)  

 

“Voor ons is vaak alles een automatisme dus dan let 

je daar niet meer op en dan ontgaat het je vaak om 

te vertellen aan de nieuwkes.” (respondent 3) 

 

Tijdens het interview stelden we expliciet de vraag of 

er tijdens het onthaal informatie vergeten te geven 

is. Hierop antwoordden maar liefst acht van de veer-

tien medewerkers dat de verschillende taken per shift 
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niet vermeld zijn. Vijf mensen gaven aan de brand-

procedure niet goed te kennen. Drie mensen zeiden 

dat gewoontes in het kinderdagverblijf niet worden 

uitgelegd.  

Een verklaring hiervoor is enerzijds dat het takenpak-

ket van kindbegeleidsters zeer ruim is. Collega’s moe-

ten zoveel uitleggen dat ze vaak dingen vergeten. 

Anderzijds hebben ze ook geen checklist om op terug 

te vallen. Ook het tekort aan begeleidsters op de ar-

beidsmarkt zorgt ervoor dat nieuwkomers niet altijd 

dubbel kunnen meedraaien of alle uitleg krijgen van 

één persoon. Dit bemoeilijkt eveneens de informatie-

overdracht.  

 

“Het is een heel uitgebreid takenpakket, het is de 

bedoeling dat de persoon die aangeduid wordt de 

starter alles uitlegt en begeleidt. Maar omdat het 

zoveel is, zijn er altijd zaken die verloren gaan en 

die de starter dus niet weet. Dat gaat over banale 

dingen, maar die zorgen wel voor wrevel.” (res-

pondent 13)  

 

“Als je niets schriftelijk hebt dan vergeet je dingen.” 

(respondent 11)  

 

Meter/peter  

Door interactie met een meter of peter krijgen star-

ters sneller inzicht in gewoontes en praktijken binnen 

een organisatie. De eerste weken ontrafelen nieuwe-

lingen waarden en gewoonten te ontrafelen. Ze wil-

len vlotte relaties uitbouwen zodat ze een nuttig in-

tern netwerk hebben (Guiver-Freeman, 2001). Een 

meter/peter heeft de taak nieuwe medewerkers za-

ken aan te leren die niet schriftelijk op papier te zet-

ten zijn, bijvoorbeeld een bedrijfscultuur (Guiver-

Freeman, 2001). 

Het thuis voelen van een nieuwe werknemer in een 

organisatie kan een positief effect hebben op de ei-

gen kracht en zelfvertrouwen. Zo hebben ze een la-

gere faalangst en een hoge jobtevredenheid (Mo-

reels, 2005). Daarbovenop wordt de intentie om de 

nieuwe organisatie te verlaten aanzienlijk verlaagd. 

Het heeft voordelen voor alle partijen (Paulus, 2006). 

Een team dat niet openstaat voor de nieuwkomer kan 

een negatieve invloed uitoefenen op de integratie. 

Een gemotiveerd team dat zowel mens-als resultaat-

gericht is kan een positief effect hebben op de inte-

gratie van de starter. Collega’s zijn een referentie-

punt voor het juiste gedrag en dienen daarnaast als 

bron voor emotionele steun. Niet alle collega’s zullen 

even goed handelen tegenover een nieuwkomer. 

Sommigen zullen zelfs expres informatie achterhou-

den wanneer er geen vriendschappelijke band is 

(Guiver-Freeman, 2001). 

Negen van de veertien medewerkers vonden de sa-

menwerking met nieuwe collega’s vlot verlopen, ze 

voelden zich bijgevolg snel opgenomen in het team. 

Bij vijf anderen verliep het opnemen in de groep 

stroef.  

“Ik heb het gevoel dat alle nieuwkomers zich eerst 

moeten bewijzen voor ze opgenomen worden.” (res-

pondent 11)  

Op de vraag of er een buddy moet aangesteld wor-

den voor nieuwe werknemers antwoordden zes van 

de veertien dat dit een meerwaarde zou zijn. Acht 

respondenten gaven een negatief antwoord op de 

vraag. We vermoeden dat het grote aantal negatieve 

antwoorden verklaard kan worden door het feit dat 

het aantal medewerkers in een kinderdagverblijf in 

een team redelijk klein is. De meeste medewerkers 

spreken over een huiselijke, familiale sfeer. Praktisch 

is het ook niet evident om dit te realiseren. Ook het 

feit dat nieuwkomers steeds terecht kunnen bij hun 

leidinggevende, pedagogische coach en collega’s 

maakt voor sommigen dat ze de meerwaarde in  een 

buddy niet zien.  

“Ik denk dat alle begeleidsters al een buddy gevon-

den hebben in de pedagogische coach. Het mag ook 

geen extra druk zijn, want de verantwoordelijkheden 

en het takenpakket is al ruim.” (respondent 19) 
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“Ik vind het geen goed idee, de klik is heel 

belangrijk. Voor mij is dat een beetje dub-

bel. Ik vind het belangrijk om zelf met ver-

schillende collega’s iets te gaan durven vra-

gen. Zo leer je elkaar ook beter kennen. Dat 

kan dit misschien belemmeren.” (respon-

dent 6)  

Een risico van een peter/meter is dat nieuwkomers 

er te sterk beroep op doen waardoor ze niet de kans 

hebben om een intern netwerk uit te bouwen. In 

praktijk is het vaak een trigger om anderen te leren 

kennen (Guiver-Freeman, 2001). 

Feedbackmoment(en) 

Volgens Moreels (2005) zou constructieve feedback 

de integratie van nieuwkomers ten goede komen 

(Moreels, 2005). 

Alle veertien werknemers geven aan dat er regelma-

tig op een informele manier gevraagd wordt aan 

nieuwkomers ‘hoe het gaat’. Dit gebeurt vaak in de 

leefgroepen bij de kinderen. Slechts de helft had ook 

een formeler gesprek met haar leidinggevende. Op 

de vraag of er in de toekomst voor alle nieuwkomers 

na een bepaalde periode een gesprek moet komen 

om het onthaal af te sluiten antwoordden tien van de 

veertien medewerkers positief.  

 

“Dat mag wel, zeker niet alleen voor negatieve za-

ken.” (respondent 3)  

 

“Bij een nieuwe persoon zou ik dat na drie maand 

toch doen om het onthaal af te sluiten”. (respondent 

14)  

 

Guiver-Freeman (2001) raadt aan om na drie maan-

den een evaluatiegesprek in te plannen over het ont-

haal. Hierin wordt nagegaan of het inwerkpro-

gramma is afgewerkt. Je maakt als organisatie best 

tijd om suggesties rond het onthaal te ontvangen. 

Nieuwe medewerkers hebben vaak een frisse kijk. 

Ook het welbevinden van de starter in de organisatie 

wordt besproken (Guiver-Freeman, 2001). 

 

“Echt evalueren is nog te vroeg na een maand vind 

ik, ze zijn zich dan nog aan het zoeken. Een echte 

evaluatie volgt tussen de drie en zes maand.” (res-

pondent 13)  

 

Onthaaldag  

 

Een onthaal zou op drie niveaus moeten plaatsvin-

den. Dit op het niveau van organisatie, de eigen af-

deling en de functie van de nieuwkomer (Paulus, 

2006). Als we dit vertalen naar de besproken organi-

satie zijn de twee vzw’s organisatieniveau, een kin-

derdagverblijf staat gelijk met het afdelingsniveau en 

de leefgroep komt overeen met het niveau van de 

functie.  

Een twistpunt uit mijn onderzoek is of een onthaal-

dag een leuk idee zou zijn om nieuwkomers te ver-

welkomen op organisatieniveau. Hierop antwoordden 

elf van de negentien bevraagden positief. Toch stel-

den verschillende respondenten zich de vraag naar 

de haalbaarheid van het idee.  

“Ik vind dat wel een goed idee. Zo kunnen 

we misschien een beeld krijgen over de an-

dere kinderdagverblijven. We kunnen dan 

een uurtje het Wit Konijntje bezoeken en de 

bureaus van X en Y laten zien, want waarom 

zou ik naar X sturen? Ik heb die nog nooit 

gezien. Als ik haar een keertje gezien heb 

zal ik sneller die stap nemen om een vraag 

aan haar te stellen.” (respondent 1)   

Uit mijn onderzoek blijkt dat zeven van de tien 

nieuwe medewerkers positief terugkijken naar hun 

onthaal. Dit is een zeer goede score, want uit een 

onderzoek van McMillon (2015) blijkt dat meer dan 

de helft van de werknemers problemen ondervond 

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 
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algemene tevredenheid van de nieuwe werkplek 

(Vlaamse netwerk van ondernemingen, 2017).  

Binnen vzw COB-AH en vzw Kdv LE hebben ze al er-

varen welke gevolgen een slecht onthaal tijdens de 

eerste 90 dagen met zich meebrengt. Het zorgt niet 

alleen voor een onaangename sfeer, maar het kan 

ook mensen doen breken. Om dit in de toekomst te 

vermijden wil de organisatie zich inzetten om het ont-

haal te optimaliseren.  

Discussie 

Aan de hand van een kwalitatief onderzoek door mid-

del van semigestructureerde diepte-interviews bij 

starters, leidinggevenden en werknemers die al lan-

ger in dienst zijn, werd onderzocht welke acties vzw 

Centra voor Opvang en Begeleiding Annuntiaten He-

verlee en vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool El-

sene kan ondernemen om het onthaalbeleid van 

nieuwe werknemers te optimaliseren en hen een 

warm welkom te heten. Om een antwoord te kunnen 

bieden op de onderzoeksvraag bespreken we de 

meest opmerkelijke resultaten.  

Om het onthaalbeleid te optimaliseren raden we aan 

om een checklist op te stellen voor leidinggevenden 

en teamleden. Zo weet iedereen wat hij/zij monde-

ling moet toelichten tijdens het onthaal. Zaken die 

verteld zijn, worden afgevinkt. Als er dan verschil-

lende collega’s informatie meedelen weten ze wat al 

toegelicht is en wat niet. Ook kan er per leefgroep 

een blad met duidelijke instructies over de werking 

worden opmaakt.  

Een tweede aanbeveling is het opmaken van een 

nieuwe hapklare en eigentijdse onthaalbrochure. Hier 

is duidelijk nood aan bij nieuwkomers en leidingge-

venden. Sommige werknemers lezen het arbeids- en 

intern reglement niet. Het is saai en autoritair ge-

schreven. De bedenking die sommige respondenten 

maakten, is dat nieuwe medewerkers de onthaaldo-

cumenten niet zouden lezen. Wij denken dat een 

speelse en eigentijdse onthaalbrochure net uitnodigt 

om te lezen. 

"Onze mensen zijn doeners, die lezen niet graag." 

(respondent 18) 

Acht van de veertien medewerkers antwoordden ne-

gatief op het invoeren van een meter/petersysteem. 

Ze geven aan dat dit geen meerwaarde is, maar on-

bekend is ook onbemind. Een duidelijk uitgeschreven 

rol voor een meter/peter zou misschien helpen. We 

vermoeden dat per kinderdagverblijf wel iemand zich 

geroepen voelt om deze taak op te nemen. Twee pe-

ters of meters zou ideaal zijn zodat ze elkaar kunnen 

ondersteunen. Peter/meterschap is op dit moment 

helemaal niet ingeburgerd. We zien, net als de 

meeste auteurs, de meerwaarde van dit systeem. 

Toch stellen we de praktische haalbaarheid in vraag. 

Het takenpakket van een kindbegeleidster is heel 

ruim. Als we sommige mensen deze rol ook gaan toe-

kennen worden de verantwoordelijkheden misschien 

te groot.  

Feedback is nuttig voor iedereen. Ik beveel vzw COB-

AH en vzw Kdv LE daarom aan om feedbackgesprek-

ken in te lassen. Voor  nieuwe werknemers kan dit 

tussen zes maand en één jaar na de aanwerving 

plaatsvinden. Op termijn een onthaaldag organiseren 

om een welkom te geven aan starters op organisa-

tieniveau is eveneens een aanbeveling. Zo kunnen 

mensen het grotere organisatiegevoel opnemen.  

“Een groentjesdag lijkt me een zeer goed idee. Een 

uitnodiging naar Heverlee, van hier is het allemaal 

gestart. Hier ligt ons hoofdkwartier.” (respondent 4)   

Een laatste aanbeveling die ik wens te maken is het 

opzetten van een vervolgonderzoek. Het onthaalbe-

leid is een dynamisch gegeven. Ik adviseer de vzw 

COB-AH en vzw Kdv LE blijvend de vinger aan de pols 

te houden bij alle werknemers. Alleen zo kunnen toe-

komstige noden gesignaleerd en aangepakt worden. 

 

Sarah VAN DEN BROECK 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School
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EINDNOTEN

 

1 vzw Centra voor Opleiding en Begeleiding Annuntiaten Heverlee en vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene is een orga-

nisatie waaronder zes kinderdagverblijven horen. Eén ligt in Heverlee, de andere vijf zijn gevestigd in Brussel. Een zevende kin-
derdagverblijf is in opbouw. De vzw’s tellen meer dan 100 werknemers. 
 
2  

respondent functie 

Respondent 1 kindbegeleidster  

Respondent 2 pedagogische coach 

Respondent 3 kindbegeleidster 

Respondent 4 leidinggevende  

Respondent 5 kindbegeleidster 

Respondent 6 kindbegeleidster 

Respondent 7 leidinggevende  

Respondent 8 pedagogische coach 

Respondent 9 kindbegeleidster 

Respondent 10 kindbegeleidster 

Respondent 11 pedagogische coach  

Respondent 12 kindbegeleidster 

Respondent 13 leidinggevende  

Respondent 14 kindbegeleidster 

Respondent 15 pedagogische coach 

Respondent 16 kindbegeleidster 

Respondent 17 leidinggevende  

Respondent 18 leidinggevende 

Respondent 19 pedagogische coach 
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The war for talent 

How to attract graduate engineers?  

Tessa Vandervesse 

Abstract: 

When we look at the labour market, we can see an increase of competitiveness between companies 

when it comes to recruiting and retaining talent. In the context of this so called “war for talent”, Siemens 

Software asked us to investigate “what graduate engineers are looking for in their career, and how they 

answer to these demands?”. To answer these questions, we chose to conduct two very similar fixed 

surveys with graduate engineers at job fairs and young engineers currently working for Siemens Soft-

ware, and compare these outcomes with one and other.  

In this article we will discuss the research outcomes, where we stumbled onto a result we did not 

anticipate. When comparing the outcomes of both respondent groups, we noticed some differences in 

what is deemed important in a career. This could implicate an additional challenge for our company in 

the context of “the war for talent”.  

At the end of this article we will give some recommendations how to attract and retain talent, consid-

ering these differences.   

Keywords: war for talent, generations, engineers, recruitment 

 

Introduction 

This research project, commissioned by Siemens 

Software, mainly focuses on the war for talent, i.e. 

the issue that many companies face when it comes 

to recruiting and retaining talent. 

Siemens Software Leuven is a fairly young division of 

Siemens Digital Industries. When we look at this 

company, we see that it is mainly focused on devel-

oping simulation and testing software for noise, 

acoustics, and vibration for the automotive and aer-

ospace industries. This software enables its clients 

like Audi, Toyota, etc. to test their products more ef-

fectively and faster. 

Because Siemens Software is a young company fo-

cused on growth and innovation in order to become 

an important player in this field of expertise, it is not 

surprising they need the crème de la crème of young 

engineers to achieve these goals. This is why the 

company had two pressing questions, “What are 

graduate engineers looking for?” and, most im-

portantly, “How does Siemens Software answer these 

demands?” 

These questions automatically also raise the question 

concerning what this company can do to increase 

their attractiveness and become an interesting player 

in the current “war for talent”. 
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Research by McKinsey showed that the war for talent 

will increase over the next few decades due to a more 

complex economy, increased job mobility, and effi-

cient capital markets (McKinsey, 2007). The war for 

talent exists because there has been an awareness 

since the 1980s that human capital is the answer to 

successfully face these challenges, and it enables 

companies to adapt their organisation to their com-

petition, maintain their operations, and grow (Horvat, 

2009). 

This war for talent has implications for the companies 

that are battling to recruit this talent. The first impli-

cation is that there has been a power shift from com-

panies to individuals. Talented individuals have more 

room for negotiation concerning their career, which 

causes the price of recruitment to increase (Michaels, 

Handfield-Jones & Axelrod, 2001). 

The second implication is that companies not only 

have to make sure that they attract talent, but also 

that they can retain it (Michaels, Handfield-Jones & 

Axelrod, 2001). This isn’t possible by handing out in-

centives and rewards alone, but it also requires com-

panies to develop strategies and approaches that en-

able this talent to actively contribute to our company 

goals (Horvat, 2009). 

Talent management and Employee Value Proposi-

tions are also an important aspect when it comes to 

winning the war for talent. It is essential for compa-

nies to know the employee preferences and to look 

for talent that feels connected to the company 

(Horvat, 2009). 

Because a fit between company and talent is crucial 

to adapt to the fast-changing industry and society, it 

is not surprising Siemens Software commissioned us 

to research their recruitment target group. 

To ensure that we could provide the correct answers 

to our two main questions, we chose to conduct a 

survey among the graduate engineers at the job 

fairs, as well among the engineers who are currently 

employed in Siemens Software. These research 

methods will be discussed in the next chapter of this 

article. 

During the analysis of the research results, however, 

we also stumbled onto some differences between our 

two subject groups. These outcomes will be dis-

cussed in the third chapter of this article. 

Lastly, we will make some recommendations for Sie-

mens Software on how to effectively retain and re-

cruit talent. 

Methodology 

Conducting a survey during the job fairs. 

The most important survey we conducted during this 

research project was the one at the job fairs. For 

these events, we chose to use a fixed survey with a 

combination of closed and open questions. We chose 

this combination because we thought that it would 

be important to know the students’ opinions in order 

to really make a difference in the company 

(Swanborn, 2015). The questions are mainly focused 

on figuring out what graduate engineers are looking 

for in their career, but are formulated in such a man-

ner that they can be applied to other companies, 

making this survey transferable. 

Our population for this survey was the students at 

the job fair that passed by our Siemens Stand. To 

make this research generalisable, we made sure that 

we only handed out a survey to students with an in-

terest in our company. This makes the outcomes of 

these surveys very interesting because we also get a 

clearer image of which profiles we attract as a com-

pany. We conducted this survey at a total of five job 

fairs (Brussels, Ghent, Leuven (2x), and Liège) and 

had a total of 106 respondents, from which 99 sur-

veys were useable. 

The survey of the Siemens Software engineers. 

We not only conducted a survey among the graduate 

engineers, but we also sent out an online survey to 

the engineers that are employed by Siemens Soft-

ware for a duration of 6 months to 3 years, and who 
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are between the ages of 28 and 40. We also con-

ducted a survey with this group because we wanted 

to compare what the graduate engineers found im-

portant in their career to what the engineers who are 

working deem important in their career. However, we 

not only questioned the Siemens Software engineers 

about their career expectations, but we also asked 

them about their satisfaction with these elements in 

their current position. We chose to do this so that we 

could find out if what we offer is parallel to what en-

gineers expect/want in their careers. This survey was 

also fixed with a combination of open and closed 

questions, and consisted of almost exactly the same 

questions as the graduate engineer survey, with a 

few additional questions about their satisfaction rate 

in their current position. 

The positive aspect is that this survey is also trans-

ferable for other companies due to the questions be-

ing adaptable to the specific company. 

Analysis – method. 

We chose to enter the outcomes for every question 

in an Excel spreadsheet. For the closed questions, we 

could simply count how many times people ticked the 

box.  For the open questions, we had to differentiate 

between the most frequently used keywords and 

count how many times people referred to these key-

words. If a question was left unanswered, we also 

recorded the number of people that did not respond 

to that particular question. 

After we did this, we wrote down our conclusions for 

the graduate engineer survey outcomes. 

We used the same technique as mentioned above for 

the outcomes of our employee survey. We also for-

mulated conclusions based on the outcomes of the 

employee surveys. 

Lastly, we compared both survey outcomes to see if 

there were any differences or parallels between both 

respondent groups’ answers. This was quite easy be-

cause both surveys had almost identical questions. 

 

Outcomes 

When analysing our research results, we came to 

some interesting conclusions about what graduate 

engineers are looking for in their career and how Sie-

mens Software already matches these expectations 

as a company. We could also deduce areas for im-

provement thanks to the comparison of our graduate 

student survey to our employee survey. While com-

paring the outcomes of both surveys, we also gained 

some unexpected insights due to certain differences 

we saw between the answers of both respondent 

groups. 

The following paragraphs will discuss the outcomes 

and insights we gained thanks to our research. 

What are graduate engineers looking for in their ca-

reer? 

When graduate engineers were asked to indicate 

how important certain elements of their future career 

would be to them based on a list we provided, we 

saw that the most important elements for these grad-

uates are career growth and opportunities (42%), re-

spect for their opinions (40%), an interesting working 

environment (36%), and the company’s purpose 

(30%). We can also clearly see that, in addition to 

these elements, graduate engineers also find job 

content (32%) and a positive working environment 

(37%) important aspects in the decision to work for 

a company, when asked what would make them want 

to apply to a company. 

 

Surprisingly, we see that although salary and benefits 

are still deemed important, they do not play such a 

big part in the graduate engineers’ choice of com-

pany. 

 

When we look at how we can best reach these grad-

uate engineers, we can see that platforms like engi-

neering job sites (47%), LinkedIn (46%), regular job 

sites (43%), and campus recruitment (27%) are the 

most popular job or career opportunity platforms for 

graduate engineers. 
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Figure 1: Search behaviour students. 

Comparison between both surveys. 

When comparing the outcomes of both surveys, we 

can see some interesting results. Firstly, we can see 

that we mostly attract the profiles for which we are 

actively looking. Most of the employee respondents 

and the graduate respondents had a major in either 

Computer Science, Mechanical Engineering, Electro-

Mechanical Engineering, or Aerospace/Automotive 

Engineering.  

 

When we asked the engineers employed at Siemens 

Software to select the elements that they found to be 

most important in their career from a list we pro-

vided, we see a lot of parallels between both re-

spondents group. Our employees also indicated that 

an interesting working environment (75%), respect 

for their opinions (75%), company purpose (63%), 

and career growth and opportunities (50%) are most 

important for them, just like the graduate engineers. 

However, an interesting difference is the fact that our 

Siemens Software engineers also deemed salary 

(50%) an important career aspect. 

 

When asked what would cause our engineers to ap-

ply to a company, just like the graduate engineers, 

they answered that job content and working environ-

ment were important aspects, but with the difference 

being that they deem the company brand and salary 

to be important decisive factors as well. This is 

interesting because graduate engineers seem to feel 

that a big company brand is a turnoff. 

 

When we compared the platforms that our Siemens 

Software engineers used for job searches to those 

being used by the graduate engineers currently look-

ing for a job, we saw a lot of similarities. They pri-

marily looked for a job via LinkedIn, campus recruit-

ment, engineering job sites, and regular job sites. So-

cial media scored low among both respondent 

groups, which is interesting because the younger 

generation is generally more attracted to social me-

dia. Does this mean that they simply do not look for 

jobs on social media or that companies do not post 

jobs there? 

 

Figure 2: Search behaviour engineers.  

 

When comparing these results, we did find it very in-

teresting to note that there was such a big difference 

between both respondent groups when it came to the 

importance of salary/benefits and company brand. Is 

this difference a result of the experience our em-

ployee group has? Or is it related to the fact that our 

employees are Gen Y, while the graduate engineers 

are Gen Z?  

 

When we refer to Gen Y and Gen Z, we are referring 

to groups of people who were born in the same era 

and have experienced the same events, which have 

formed shared ideas and views. Literature quite fre-

quently mentions that the members of Gen Y – i.e. 

millennials (1980-1995) – find career, salary, and 

success to be important because they learned that 

this is what can help them progress in the consumer-
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oriented world (Bencsik, Horváth-Csikós, & Jubász, 

2016). This can be explained by the fact that millen-

nials grew up during a period of economic crisis. 

 

For millennials, work is an important aspect of their 

life, in which they want to achieve the goals they 

have set for themselves. If they get the feeling that 

they cannot grow anymore or that they are being 

held back, they will leave the company. They are 

multi-taskers who feel comfortable with the new 

technologies even though they were born in an era 

in which these things did not yet exist (Bencsik, 

Horváth-Csikós, & Jubász, 2016). 

 

Gen Z (1995-2010) is the generation that was born 

in the era of technology and social media, which 

makes them an asset in the new high-tech reality 

companies must face. They are adaptable and inno-

vative when it comes to new technologies, which is 

beneficial for these companies. The biggest differ-

ence between Gen Y and Gen Z is that Gen Z is not 

that focused on building a career and being success-

ful like Gen Y, but are more focused on a job that 

fulfils them and allows them to contribute to the 

world and their future (Strauss & Howe, (n.d.)). They 

are not only looking for a job that contributes to their 

future, but they want to have some experience that 

will help them in their future job even before they 

start working. 

 

These elements could explain why the engineers that 

are currently working for Siemens Software (millen-

nials) deem salary and the company brand to be 

more important, while the graduate engineers 

(Gen  Z) deem the company purpose and working 

environment to be so important. 

 

How does Siemens Software answer to these de-

mands? 

When we look at how Siemens Software answers 

these demands, we see that we do pretty well but 

there is still a lot of room for improvement. 

 

When graduate engineers were asked what they felt 

was the most and least attractive aspect of our com-

pany, part of them answered that the job content and 

company brand are the most attractive. 

However, we have to nuance this by mentioning that 

while 71% of the respondents had heard about our 

brand before the job fair, they still didn’t really know 

what we do as a company. 

 

What is conflicting about these results is the fact that 

another part of our respondents deem our job con-

tent and company brand to be the least attractive. 

 

An explanation for this could be that some of the re-

spondents replied that while software development 

and the automotive industry are aspects that seem 

attractive to them, the lack of variation or contribu-

tion to a bigger whole does not seem that attractive 

to them. This is also a comment we hear from the 

engineers that work for our company; they regret 

that they cannot contribute much to a cause and can-

not be creative. They want to have more creativity in 

their job and less focus on selling. 

 

For the graduate engineers, this can again be ex-

plained by this generation’s urge to contribute to so-

ciety. 

 

When we compare the elements that graduate engi-

neers and our employees find important with our em-

ployee satisfaction, we can see that we score fairly 

well on these elements when it comes to satisfaction, 

but that there is still a lot of room for improvement. 

While satisfaction with the company purpose (50%) 
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is even its importance, we do not score as well when 

it comes to salary satisfaction (25%) in comparison 

with its importance. On a positive note, however, our 

employees are very happy with our learning opportu-

nities (38%), while its importance is deemed indeci-

sive (50% and 27%). The satisfaction rate regarding 

an interesting working environment (38%), respect 

for opinions (50%), and career growth and opportu-

nities (38%) are at a fairly good rate. 

 

When we look at the platforms on which engineers 

learned about Siemens Software, we see that both 

the graduate engineers (39%) and our employees 

(67%) heard the most about our company at univer-

sity. Friends and family and LinkedIn also score well. 

We are less accessible on social media. 

 

 

Figure 3: Branding platforms students.  

 

Figure 4: Branding platforms engineers.  

 

When asked what we could improve to attract more 

graduate engineers, both students and employees 

answered that we had to pay more attention to mar-

keting to a broader audience, like consumers and 

universities, because Siemens Software as a com-

pany and a brand are less well-known. 

 

Discussion 

Thanks to this research, we have a few interesting 

insights that we think could help the company to be-

come a more competitive player in the current war 

for talent.  

First of all, like many big companies, Siemens Soft-

ware will be faced with the challenge of retaining 

their current employees and attracting young talent 

because of the different demands due to generational 

differences. 

It could be beneficial for Siemens Software to focus 

on the previously mentioned talent management to 

successfully handle the challenge of retaining the mil-

lennials currently working in the company. 

Talent management focuses on employees’ strengths 

and interests and developing these in such a manner 

so that they can be beneficial for achieving the or-

ganisational objectives. We see the Talent Motivation 

Analysis (TMA) being used in conjunction with talent 

management. This method starts with HR, the hiring 

manager, and an employee, who determine the main 

(±5)  competencies for a job on an operational, tac-

tical, and strategic level. We then try to determine 

our employees’ talents and motives to match them 

with our competencies. This match will determine 

how to develop the competency further (Roekens & 

Ronsmans, 2018). 

Preferably, an external company would perform the 

TMA.1  

We have already seen some basics of the TMA being 

included in the succession planning, whereby each 

person is scored on their achievements. Based on the 

score, an action plan will be made to develop the per-

son’s skills or knowledge. Of course, this action plan 

takes the person’s motivations into account. Unfortu-

nately, the company does not yet formally define the 

main competencies for a job. Implementing 
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competencies in the Succession Planning combined 

with a focus on talents could lead to a more fruitful 

action plan. A competency dictionary could be used 

to determine the competencies. 

The implementation of career coaching would also be 

beneficial in terms of retaining our employees. Career 

coaching is seen as a process of guidance that chal-

lenges a person to reach their full potential, which 

both benefits the individual and helps us achieve our 

company goals (Mertens,2014). 

It is important that managers constantly have a 

coaching attitude towards their employees. But the 

company must invest in training for their managers 

so that they can coach their employees in the fields 

of development, attitude, competency, and evalua-

tion. Managers with good coaching skills are able to 

show an interest in their employees and to inspire 

them to step outside their comfort zone. It also re-

quires that HR develop a coaching policy adapted and 

implemented in the company structure 

(Mertens,2014). 

One last bit of advice on retaining talent would be 

that Siemens Software should draw up the different 

career paths for the different jobs, so that our em-

ployees have a clearer overview of which way they 

can go in the company and which steps they should 

take to achieve this. This concerns both the vertical 

and horizontal career paths. 

The company already offers a lot of useful tools for 

career growth and coaching like those mentioned 

above, but the main issue is alignment. However, be-

cause it is a structural change, this alignment will be 

something that must be implemented over the next 

couple of years. 

When it comes to the graduate engineers, it would 

be beneficial to think about what kind of message we 

want to send about what we do as a company, but 

also to think about how we contribute to the future 

or a better world with what we do as a company. 

Improving our marketing campaign with an emphasis 

on our product, our mission and vision, and our con-

tribution to society would have a major impact on 

how attractive graduate engineers find our company 

to be. 

Our research results also showed that both the engi-

neers working for Siemens and the graduate engi-

neers think that our company should invest more in 

marketing because Siemens Software as a company 

and brand is not well-known. It could be a good idea 

to use different popular social media channels like In-

stagram, Facebook, Twitter, etc. to create brand 

awareness. For recruitment, we can also respond to 

the digitisation trends by publishing jobs on engi-

neering job sites. 

Lastly, we should also consider increasing our em-

ployees’ involvement in our Employer Brand. Imple-

ment their experience with the company into the 

story we tell, but also support them to share our com-

pany’s story. 

Our current development of a script for organising a 

company day could be a move in the right direction 

in terms of becoming a more attractive company. 

Tessa Vandervesse 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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1 (http://www.consult.acerta.be/nl/dienst/talentmanagement-met-tma). 
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Employer branding in de social profit 

De invulling van employer branding in kleine en middel-

grote social profit organisaties 

Leen VANDEVENNE 

 

Abstract: In een arbeidsmarkt waar veel krapte heerst, is employer branding een sleutelwoord. Kleine 

en middelgrote social profit organisaties beleven deze krapte intens. Zij zijn zich steeds meer bewust 

van het belang zich goed te profileren op de arbeidsmarkt, om zo de beste arbeidskrachten aan te 

trekken. Wegens verschillende beperkingen is dit echter niet vanzelfsprekend voor kleine en middelgrote 

social profit organisaties. 

Dit artikel focust zich op de invulling van employer branding in kleine en middelgrote social profit orga-

nisaties. Op basis van een literatuurstudie, diepte-interviews en een analyse van vijf HRscans’i hebben 

we een antwoord geformuleerd op deze onderzoeksvraag. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis 

over employer branding in de kleine en middelgrote social profit organisaties. Gevolgd door een bespre-

king van de aantrekkelijke factoren in deze organisaties en de beperkingen die zij ondervinden bij het 

implementeren van acties rond hun employer brand.  

Keywords:  Employer branding, social profit, kleine en middelgrote organisaties, Employee 

Value Proposition (EVP), aantrekkelijke factoren, struikelblokken 

 

Inleiding 

Werknemers hebben een grote waaier aan potentiële 

werkgevers om voor te werken. Je kan zelfs zeggen 

dat er een overaanbod aan werkgevers is vergeleken 

met het aantal werkzoekenden in de social profit2. Dit 

volgend is het voor organisaties belangrijk om aan 

employer branding te doen. Dit hippe woord omvat 

het totaal aan inspanningen dat de werkgever doet 

om bestaande en potentiële werknemers ervan te 

overtuigen dat hij een aantrekkelijke werkgever is 

(Ćorić & Verčič, 2018). 

Verso vzw3 is de vereniging voor social profit onder-

nemingen. Het team dat zich op HR focust, HRwijs4, 

merkte het belang van employer branding op tijdens 

het bieden van hun dienstverlening. Het HRwijs-team 

stelde vast dat een onderzoek naar de invulling van 

de social profit van hun employer brand nodig was. 

Dit onderzoek heeft als doel om op basis van inzich-

ten uit de literatuur en werkveldervaring een over-

zicht te bieden van de invulling van employer bran-

ding in kleine en middelgrote social profit organisa-

ties. Huidige literatuur en studies focussen zich nog 

niet op de invulling van de social profit hiervan. Dit is 

echter een belangrijk begrip, ook voor de social pro-

fit. Een onderzoek aan de KU Leuven5 toont dit aan. 

Er is sprake van een groeiend tekort aan gekwalifi-

ceerde medewerkers. Hierdoor kan het doel van de 

social profit, het bieden van kwalitatieve zorg, onder 
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druk komen staan (De Groof, et al., 2015). In deze 

tekorten is het de taak van HR-managers en HR-spe-

cialisten om inspanningen te leveren om hun organi-

satie aantrekkelijk te maken voor werkzoekenden 

(Gudergan et al., 2010).  

Het werken aan het employer brand brengt volgens 

verschillende wetenschappelijke onderzoeken veel 

voordelen met zich mee. Suikkanen (2010) stelt dat 

employer branding gezien kan worden als een ideaal 

retentie middel. Employer branding heeft namelijk 

een belangrijke invloed op de werkervaring van de 

werknemers. Het promoot een aangename werksfeer 

en verlaagt het verloop in de organisatie (Suikkanen, 

2010). Employer branding heeft ook een positieve in-

vloed op de prestatie van de werknemers en bijge-

volg op de prestatie van de organisatie (Moroko & 

Uncles, 2008). Wanneer de werknemers van de or-

ganisatie zichzelf identificeren met de missie van de 

organisatie, zullen ze met overtuiging hun werk uit-

voeren en vervolgens beter presteren (Nolan, 2015). 

Verder hebben verschillende studies aangetoond dat 

bedrijven die een sterk ontwikkeld employer brand 

hebben, het gemakkelijker hebben met het imple-

menteren van een succesvol rekruteringsproces. Ver-

volgens trekken ze meer gekwalificeerde kandidaten 

aan en slagen ze er in deze te behouden. De voorde-

len zijn oneindig (Prasad & Tanwar, 2016). 

Vanuit deze veronderstellingen hebben we een on-

derzoeksvraag geformuleerd: 

Wat is de invulling van employer branding voor kleine 

en middelgrote social profit organisaties? 

Methodologie 

Onderzoeksmethode 

Om tot een antwoord te komen op de onderzoeks-

vraag werd er gekozen voor een combinatie van een 

literatuurstudie, diepte-interviews en een analyse 

van vijf HRscans. 

In de eerste fase van het onderzoek werd bestaande 

literatuur geanalyseerd om een duidelijk begrippen-

kader te verkrijgen. Aan de hand van deze analyse 

werd er ook een beter beeld geschept over de hui-

dige context. De studies die gevonden werden richt-

ten zich echter voornamelijk tot profit organisaties. 

Om een antwoord te bekomen voor onze onder-

zoeksvraag ‘Wat is de invulling van employer bran-

ding voor kleine en middelgrote social profit organi-

saties? ’ was een tweede fase vereist.  

Tijdens de tweede fase van ons onderzoek werden 

semi-structurele diepte-interviews afgenomen met 

staf- en directiemedewerkers uit kleine en middel-

grote social profit organisaties. Tijdens deze inter-

views werd informatie uit de literatuurstudies ge-

toetst aan de noden, struikelblokken en invulling van 

employer branding in de kleine en middelgrote social 

profit organisaties.  

Ten slotte hebben we een analyse gemaakt van vijf 

HRscans die afgenomen werden door HRwijs in 

kleine en middelgrote social profit organisaties. Een 

HRscan geeft een zicht op de huidige prestatie van 

het medewerkersbeleid van de organisatie. De scan 

wordt afgenomen op basis van een vragenlijst die in-

gevuld wordt door zowel staf- en directieleden als 

medewerkers. De analyse van deze scans werd voor-

namelijk gebruikt om een gevarieerder beeld te krij-

gen van aantrekkelijke factoren in kleine en middel-

grote social profit organisaties. 

Doelgroep 

Voor de diepte-interviews richtten we ons tot staf- 

en directiemedewerkers uit kleine en middelgrote 

social profit organisaties. Deze selectie werd ge-

maakt op basis van de doelgroep van de opdracht-

gever van het onderzoek. HRwijs richt zich namelijk 

tot kleine en middelgrote social profit organisaties.  

In totaal zijn acht diepte-interviews afgenomen met 

stafmedewerkers uit acht verschillende social profit 

organisaties6. Drie respondenten zijn staf- of direc-

tiemedewerkers van kleine social profit organisaties 
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(<50 medewerkers). Verder werden vier staf- of di-

rectiemedewerkers van middelgrote organisaties 

(<250 medewerkers) ondervraagd. Ten slotte is één 

stafmedewerker uit een grote social profit organisa-

tie (>250 medewerkers) bevraagd. Dankzij deze in-

put konden we het relatief verschil tussen grote en 

kleine organisaties analyseren. 

Voor de analyse van de HRscans hebben we ons 

wederom gefocust op kleine en middelgrote social 

profit organisaties. Deze organisaties zijn verschil-

lend van de organisaties waar de geïnterviewden te-

werkgesteld zijn. In totaal analyseerden we de ge-

middelde resultaten van 124 respondenten gespreid 

over vijf HRscans7. Deze HRscans zijn afgenomen in 

twee middelgrote organisaties (<250 medewerkers) 

en drie kleine organisaties (<50 medewerkers).  

Beperkingen 

Tijdens het voeren van ons onderzoek, botsten we 

op een beperking. De respondenten die we op het 

oog hadden voor de diepte-interviews, komen uit 

externe organisaties. Hierdoor waren ze moeilijk te 

bereiken. Ofschoon het belang van ons onderzoek 

voor hen groot was, waren er weinig geïnteres-

seerde deelnemers. Dit ligt deels aan de beperkte 

tijd die de beoogde respondenten hebben. Deze be-

perking in tijd maakte het vervolgens moeilijk een 

gepast moment in te plannen om het diepte-inter-

view af te nemen. Om bovenstaande redenen bleef 

het aantal geïnterviewden beperkt tot acht. We ach-

ten hier rekening mee te houden bij het analyseren 

van de resultaten.   

Resultaten 

Tijdens de diepte-interviews sprongen er drie be-

vraagde aspecten duidelijk naar voor. Deze bespre-

ken we onder deze paragraaf. Bijkomend hebben we 

het aspect dat aantrekkelijke factoren in het em-

ployer brand bespreekt, vergeleken met de gemid-

delde resultaten van de HRscans. De bevindingen be-

spreek ik onder de tussentitels ‘huidige kennis over 

employer branding in kleine en middelgrote social 

profit organisaties’, ‘aantrekkelijke factoren in kleine 

en middelgrote social profit organisaties’ en ‘struikel-

blokken bij implementatie van acties rond employer 

branding’. 

Huidige kennis over employer branding in kleine en 

middelgrote social profit organisaties 

Bij aanvang van de diepte-interviews werd aan de 

respondenten gevraagd of ze wisten wat employer 

branding is. Al de respondenten (acht) gaven aan te 

weten wat employer branding is. Toen er echter ge-

vraagd werd naar hun definitie van employer bran-

ding, gaven zes van de acht respondenten een foute 

definitie. Bij een foute definitie werd enkel verwezen 

naar het aantrekkelijk zijn voor potentiële werkne-

mers. De huidige werknemers betrokken houden 

werd met andere woorden niet in rekening gebracht. 

De definitie zegt namelijk dat employer branding het 

totaal aan inspanningen omvat dat de werkgever 

doet om bestaande en potentiële werknemers ervan 

te overtuigen dat hij een aantrekkelijke werkgever is 

(Ćorić & Verčič, 2018). Opvallend bij het bespreken 

van deze vraag was dat de respondenten die een vol-

ledig juiste definitie gaven, beiden uit een grote of 

middelgrote organisatie kwamen. Deze respondenten 

stellen beiden dat employer branding als belangrijk 

punt op de agenda staat in hun organisatie.  

Tijdens de diepte-interviews bevroegen we vervol-

gens de motivatie om aan het employer brand te wer-

ken. Uit de respons op deze vraag viel het gebrek aan 

kennis over dit thema wederom op. Al de responden-

ten gaven aan het belang van employer branding in 

te zien. Zoals eerder vermeld staat de arbeidsmarkt 

onder druk door een groeiend tekort aan gekwalifi-

ceerde werknemers (De Groof, et al., 2015). De be-

vraagde organisaties benoemen dit allemaal als de 

belangrijkste drijfveer om aan hun employer brand te 

werken. Er zijn echter meerdere voordelen. Kucherov 

& Zaryalora (2012) zijn sterke aanhangers van het 

idee dat een goed employer brand een palet aan eco-

nomische voordelen met zich meebrengt. Dit omdat 
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er een lager verloopcijfer in de organisatie vastge-

steld wordt als gevolg van het aantrekkelijke em-

ployer brand (Kucherov, 2012). Slechts drie van de 

acht geïnterviewden gaven verloop aan als belang-

rijke factor om aan hun employer brand te werken. 

De andere vijf geïnterviewden stelden vervolgens dat 

de link tussen verloop en het werken aan het em-

ployer brand niet gelegd werd. Een derde voordeel 

wat beschreven wordt in de literatuur, is de verbete-

ring in prestatie. Mukesh & Suar (2014) stellen dat 

een aantrekkelijk employer brand de motivatie van 

medewerkers verhoogt. Vervolgens zullen ze beter 

presteren en de totaal prestatie van de organisatie 

verhogen (Mukesh & Suar, 2014). Motivatie of pres-

tatie van de werknemers werd echter nooit als be-

langrijke factor genoemd om aan het employer brand 

te werken. Dit kunnen we linken aan het gebrek aan 

kennis over employer branding dat eerder naar voren 

kwam bij het bevragen van de definitie.  

Uit de analyse van de diepte-interviews viel op dat de 

geïnterviewden veel onduidelijkheid kenden over 

welke acties onder employer branding vielen. Ze ga-

ven alle acht aan nood te hebben aan een gestructu-

reerde lijst met alle mogelijke acties om aan het em-

ployer brand te werken. Literatuur bewijst echter 

meermaals dat dit een onmogelijke taak is. Deze lijst 

zou namelijk oneindig zijn aangezien employer bran-

ding ‘alle’ acties bevat dat de werkgever organiseert 

om zichzelf aantrekkelijk te maken voor huidige en 

potentiële werknemers. Het is daarom volgens Ah-

mad & Daud (2016) belangrijk een analyse te maken 

van belangrijke acties voor jouw (potentiële) werkne-

mers. Vanuit deze analyse kan de organisatie zich 

aantrekkelijker maken aan de hand van concrete ac-

ties (Ahmad & Daud, 2016). 

Aantrekkelijke factoren in kleine en middelgrote so-

cial profit organisaties 

Net als voor grotere organisaties, is het voor kleine 

en middelgrote social profit organisaties belangrijk 

om een aantrekkelijk employer brand te creëren als 

gevolg van een tekort aan gekwalificeerde arbeids-

krachten. In het employer brand spelen verschillende 

factoren een rol. Moser, Tumasjan & Welpe (2015) 

maken onderscheid tussen twee factoren in het em-

ployer brand. Enerzijds de functionele factoren die 

een objectieve en feitelijke aard weergeven van de 

organisatie als werkgever, anderzijds geven de sym-

bolische factoren een subjectief en immaterieel beeld 

van het bedrijf als werkgever. Deze immateriële en 

symbolische factoren spelen vaak een grote rol voor 

kleine en middelgrote social profit organisaties om 

zich aantrekkelijk op te stellen (Moser et al., 2015).  

Als we de functionele voordelen van een organisatie 

bekijken, zien we dat de locatie een belangrijke factor 

is voor kleine organisaties om aantrekkelijk te zijn. 

Dit om de volgende redenen: ten eerste is het oprich-

ten van een organisatie op een aantrekkelijke plaats 

strategisch slim aangezien men vaak niet het budget 

heeft om werknemers aan te trekken met hoge sala-

rissen zoals in grote organisaties. Ten tweede is een 

locatie die als aantrekkelijk wordt gezien door de ge-

wenste werknemers een goede troef voor het em-

ployer brand van de organisatie (Moser et al., 2015). 

De helft van de geïnterviewden gaven aan dat de lo-

catie van hun organisatie een aantrekkelijke factor is. 

De andere geïnterviewden gaven ondanks een on-

aantrekkelijke locatie wel aan dat een aantrekkelijke 

locatie een grote troef is die je uit kan spelen met je 

employer brand. Hiermee bevestigen de geïnterview-

den de theorie van Moser, Tumasjan & Welpe (2015). 

Een andere belangrijk functioneel voordeel is loon. 

Het loon is een snel waarneembare factor die een 

belangrijke rol speelt in de perceptie van werknemers 

over een bepaalde job. Deze factor is bijgevolg heel 

belangrijk in een employer brand (BrosiI & Welpe, 

2015). We stellen echter vast dat zowel de geïnter-

viewden als de respondenten in de HRscan het loon 

geen belangrijke factor vinden. Tijdens de diepte-in-

terviews werd door vijf organisaties vermeld dat loon 

eerder onbelangrijk is in hun employer brand. Ze ga-

ven aan dat hun organisatie ook niet over de financi-

ele middelen beschikt om op deze factor in te zetten. 
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Bij de analyse van de HRscans werden de bevindin-

gen van de diepte-interviews bevestigd. In drie van 

de vijf organisaties werd de correcte en tijdige uitbe-

taling van het loon als belangrijker geacht dan de 

waarde van het loon zelf. 

Als we de immateriële en symbolische voordelen, 

waar Moser, Tumasjan & Welpe (2015) het over heb-

ben, bekijken dan zien we dat erkenning door de res-

pondenten als belangrijke troef wordt gezien. Zes 

van de acht respondenten stellen dat het erkennen 

van de inzet en noden van de werknemers een aan-

trekkelijke factor van hun organisatie is. Zo merken 

ze uit de tevredenheidsbevragingen dat werknemers 

hier veel waarde aan hechten. Ook uit de analyse van 

de HRscans leiden we af dat erkenning een aantrek-

kelijke factor is. Zo zien we dat organisaties die hier 

veel aandacht aan schenken, een hogere werkne-

merstevredenheid hebben.  

Verder is het belangrijk dat kleine bedrijven eerlijk en 

duidelijk zijn over wat ze doen en wat ze niet (kun-

nen) doen. Onduidelijkheid kan leiden tot angst en 

misverstanden. Het is bijgevolg zeer belangrijk om 

duidelijk en transparant te communiceren naar de in-

terne en externe arbeidsmarkt (Mukesh & Suar, 

2014). Uit de analyse van de HRscans komt commu-

nicatie steeds naar boven als belangrijke factor. Res-

pondenten van de HRscans geven aan dat communi-

catie een belangrijke factor in hun organisatie is. Dit 

bepaalt namelijk voor een groot deel de tevredenheid 

van de werknemers. Een slechte communicatie kan 

leiden tot lage medewerkerstevredenheid en vervol-

gens verhoogde verloopcijfers (Mukesh & Suar, 

2014). In dit kader stelt Huang-Horowitz (2015) dat 

de visie en missie van de organisatie consistent moet 

zijn met de manier waarop het personeel behandeld 

wordt. Sollicitanten komen aan in een nieuwe orga-

nisatie met bepaalde verwachtingen die deels vanuit 

de communicatie van de visie ontstaan. Wanneer 

deze verwachtingen niet vervuld worden, wordt de 

kans op verloop groter (Huang-Horowitz, 2015). 

Slechts drie van de acht geïnterviewden bevestigen 

dat ze hun personeelsbeleid bewust consistent hou-

den met de algemene visie en missie van de organi-

satie. Deze drie respondenten stellen ieder dat werk-

nemers dit als een aantrekkelijke factor van hun or-

ganisatie noemen en bevestigen hiermee de theorie. 

Tenslotte gaven de acht geïnterviewden aan dat de 

aard van het werk de meest aantrekkelijke factor is 

in de social profit.  

“In een organisatie als die van ons, heb je vooral pas-

sie nodig. Als dat er niet is, is het als werkgever heel 

moeilijk om je werknemer betrokken te houden” 

(Respondent E) 

Als werkgever is het bijgevolg belangrijk in te zetten 

op deze factor. Met het employer brand in het oog is 

er echter meer nodig. Een employer brand moet 

uniek zijn om succesvol te zijn (Brannan & Russell, 

2016). 

Struikelblokken bij implementatie van acties rond 

employer branding 

Kleine en middelgrote social profit organisaties heb-

ben veel belang bij het werken aan hun employer 

brand, zij botsen echter op veel struikelblokken. Tij-

dens de diepte-interviews meldden alle acht respon-

denten dat ze moeilijkheden hebben bij het werken 

aan hun employer brand om drie belangrijke rede-

nen: kennis, tijd en middelen. 

Eerder vermeldden we dat kleine en middelgrote so-

cial profit organisaties gebrek aan kennis hebben 

over employer branding. Hierdoor kunnen zij niet ac-

tief aan de slag gaan met hun employer brand. Uit 

analyse van de diepte-interviews blijkt dat dit het 

grootste struikelblok is voor de organisaties die we 

bevraagd hebben.  

Een tweede struikelblok is tijd. In kleine en middel-

grote social profit organisaties bestaat de personeels-

dienst vaak slechts uit één persoon die alle taken op 

zich neemt. Hierdoor hebben ze weinig tijd om 

nieuwe projecten op te nemen (Brewster & Cerdin, 

2017). Vijf van de acht respondenten gaven tijdsnood 
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aan als een groot struikelblok om aan de slag te gaan 

met hun employer brand. Deze respondenten kwa-

men allemaal uit een kleine of middelgrote organisa-

tie waar de personeelsdienst uit slechts één of twee 

personen bestaat. De geïnterviewden uit grotere or-

ganisaties, merkten dit struikelblok minder op. Zij 

hebben, zoals eerder vermeld, employer branding 

zelfs als prioriteit op hun agenda staan. Het blijft wel 

een belangrijk struikelblok voor de organisaties. Dit 

leiden we af uit de analyse van de vraag ‘Bevragen 

jullie de tevredenheid van jullie werknemers? Zo ja, 

wat doen jullie met deze resultaten? Zo niet, waarom 

niet?’. Zeven van de acht respondenten gaven aan de 

tevredenheid van hun werknemers over hun organi-

satie als werkgever te bevragen (=EVP8). Vier van 

deze zeven geïnterviewden geven echter toe niets te 

doen met deze informatie. Een gebrek aan tijd en 

middelen is hier de reden voor, stellen ze.  

Uit ons onderzoek werd het tekort aan middelen ge-

noemd als derde struikelblok om aan het employer 

brand te werken. Functionele voordelen, zoals loon 

en legale voordelen, zijn vaak factoren die initieel 

kandidaten aantrekken (Moser et al., 2015). Kleine 

en middelgrote social profit organisaties hebben ech-

ter beperkte toegang tot deze factoren. 

“Kleine organisaties in onze sector hebben het kapi-

taal niet om iedere werknemer extra legale voordelen 

en een aantrekkelijk loon te geven. Wij zullen dus op 

een andere manier moeten uitblinken.” (Respondent 

A) 

Verder meldden de respondenten dat ze als gevolg 

van een tekort aan kennis, middelen en tijd, hun em-

ployer brand nog niet genoeg promoten via bijvoor-

beeld sociale media.  

Discussie 

In ons onderzoek trachtten we een antwoord te vor-

men op de probleemstelling ‘Wat is de invulling van 

employer branding voor kleine en middelgrote social 

profit organisaties?’. We kunnen concluderen dat 

kleine en middelgrote organisaties nog in hun kinder-

schoenen staan wat betreft employer branding. Door 

gebrek aan kennis, tijd en middelen hebben ze het 

moeilijk om acties te organiseren die zichzelf aantrek-

kelijk maken voor de interne en externe arbeids-

markt. We raden kleine en middelgrote organisaties 

aan om meer kennis te verwerven over dit thema om 

zo gestructureerd aan het werk te kunnen gaan. Ver-

der willen we de kleine en middelgrote organisaties 

graag doorverwijzen naar HRwijs. Zij kunnen laag-

drempelig advies op maat geven. Er zal door HRwijs 

ook een checklist ontworpen worden die social profit 

organisaties helpt de struikelblokken te overbruggen.  

Verder kunnen we concluderen dat immateriële en 

symbolische factoren het meest aantrekkelijk geacht 

worden in kleine en middelgrote social profit organi-

satie. Zo stellen we in ons onderzoek vast dat consis-

tentie, erkenning en communicatie belangrijke facto-

ren zijn om als kleine of middelgrote social profit or-

ganisatie een aantrekkelijke werkgever te zijn. Lite-

ratuur vermeldt verder dat functionele factoren, zoals 

loon, belangrijk zijn in een employer brand. De res-

pondenten ontkrachten deze theorie echter. Ze stel-

len dat de correcte en tijdige uitbetaling van het loon 

belangrijker is. We raden social profit organisaties 

aan hier op in te zetten. De belangrijkste conclusie 

uit ons onderzoek is dat het voornaam is voor orga-

nisaties om hun eigen doelgroep en hun noden te 

analyseren. Op basis van deze analyse kunnen ze in-

zetten op specifieke acties. 

Dit zijn echter conclusies die we trekken uit een be-

perkt onderzoek. Wegens een tekort aan specifieke 

literatuur en onderzoek, stellen we dat verder onder-

zoek aangewezen is om een goed antwoord te vor-

men op de onderzoeksvraag. 

 

Leen VANDEVENNE 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School



Leen VANDEVENNE – UCLL: Bachelor Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2018/2019 7 

 

BIBLIOGRAFIE 

Ahmad, A., & Daud, S. (2016). Engaging People with Employer Branding. Procedia Economics and Finance, 690-698. 

Baudoncq, G., & De Smet, S. (2013). Sociale media in de social profit: vriend of vijand? Leuven: Cera. Opgehaald van Cera: 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2013/585_sociale_media_social_profit.pdf 

Brannan, M., & Russell, S. (2016). “Getting the Right People on the Bus”: Recruitment, selection and integration for the branded organization. 

European Management Journal, 114-124. 

Brewster, C., & Cerdin, J. (2017). HRM in mission driven organisations. Reading: Palgrave Macmillan. doi:https://doi-org.khleuven.ezproxy.ku-

leuven.be/10.1007/978-3-319-57583-4 

BrosiI, M., & Welpe, M. (2015). Employer branding for Universities: what attracts international postdocs? Joernal of Business Economics, 817–850. 

Ćorić, D., & Verčič, A. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Re-

view, 444-452. 

De Groof, S., J., H., Lamberts, L., Pacolet, ,. F., Terlinden, L., & Vanormelingen, J. (2015, januari). Versterking van het arbeidsvolume in de soci-

alprofit sector in Vlaanderen. Samenvatting. Opgehaald van ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jozef_Pacolet/publi-

cation/280931537_Versterking_van_het_arbeidsvolume_in_de_socialprofit_sector_in_Vlaanderen_Samenvat-

ting/links/55cc404c08aebc967dfe1fec/Versterking-van-het-arbeidsvolume-in-de-socialprofit-sector-in-V 

Fehrenbach, P. (2013). A proposition: use your EVP: too many manufacturers neglect a powerful worker-engagement tool--the employee value 

proposition.(WORKFORCE). Industry Week, 39-42. 

Gudergan, S. L. (2010). Employer branding: strategic implications for staff . Journal of Marketing Management, 56-73. 

Huang-Horowitz, N. (2015). Public relations in the small business environment: Creating identity and building reputation. Public Relations Review, 

345-353. 

Kucherov, D. &. (2012). HRD practices and talent management n the companies with the employer brand. European Journal of Training and De-

velopment, 86-104. 

Moroko, L. &. (2008). Characteristics of successful employer brands. . Journal of Brand Management, 160-175. 

Moser, K., Tumasjan, A., & Welpe, I. (2015, Januari). SMALL, BUT ATTRACTIVE: THE EFFECT OF EMPLOYER BRANDING AND LEGITIMACY ON 

STARTUP ATTRACTIVENESS. doi:http://dx.doi.org/10.5465/ambpp.2015.105 

Mukesh, K., & Suar, B. (2014). Antecedents and Consequences of Employer Branding. Journal of Business Ethics, 57-72. 

Nolan, L. (2015). The impact of executive personal branding on non-profit perception and communications. Public Relations Review, 288-292. 

Prasad, A., & Tanwar, K. (2016). The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: Gender as a moderator. Management Decision, 

854-886. doi:doi: 10.1108/MD-082015-0343 

Suikkanen, E. (2010). “How does Employer Branding increase Employee Retention”. Helsinki: Metropolia University of Applied Sciences. 

 

 

 

 
 



Leen VANDEVENNE – UCLL: Bachelor Sociaal werk: PERSONEELSWERK 2018/2019 8 

 

EINDNOTEN

 

i http://www.hrwijs.be/hrscan 
2 “De ‘socialprofitsector in enge zin’ omvat juridische entiteiten die zich situeren op de relevante ((quasi-)collectieve) activiteits-
domeinen: gezondheid, welzijn, cultuur en vrijetijdsbesteding, vorming/onderwijs,…” (Baudoncq & De Smet, 2013). 
3 http://www.verso-net.be/ 
4 http://www.hrwijs.be/ 
5 https://www.kuleuven.be/kuleuven/ 
6 Logboek respondenten diepte-interviews 

 
7 Logboek respondenten HRscans 

 
8 De term Employee Value Proposition (EVP) houdt een bevraging van de werknemers in. Via deze bevraging kan de werkgever 
de sterke en zwakke punten in zijn employer brand bevragen (Fehrenbach, 2013). 

                                                           

Respondent (M/V) Leeftijdscategorie Functie Organisatiegrootte

Respondent A (V) 40-50 Stafmedewerker personeelsbeleid Klein (<50)

Respondent B (V) 30-40 zakelijk directeur Middelgroot (<250)

Respondent C (M) 50-60 Projectcoördinator Klein (<50)

Respondent D (V) 50-60 Coördinerend directeur Klein (<50)

Respondent E (M) 40-50 Adjunct directeur Middelgroot (<250)

Respondent F (V) 30-40 Stafmedewerker personeelsbeleid Groot (>250)

Respondent G (M) 40-50 Clustermanager Middelgroot (<250)

Respondent H (M) 40-50 HR coördinator Middelgroot (<250)

Hrscan organisatiegrootte Aantal respondenten

Organisatie A Klein (<50) 21

Organisatie B Middelgroot (<250) 27

Organisatie C Klein (<50) 22

Organisatie D Klein (<50) 11

Organisatie E Middelgroot (<250) 43

http://www.hrwijs.be/hrscan
http://www.verso-net.be/
http://www.hrwijs.be/
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Pleidooi voor peterschap 

Optimalisatie van het onthaal bij Tiense Suikerraffinaderij 

Wouter VERSTREKEN 

 

Abstract: Streven naar uitmuntendheid is één van de vier waarden van de Tiense Suikerraffinaderij. 

Vanuit een kwalitatief onderzoek met elf geïnterviewden werd onderzocht op welke manier de Tiense 

Suikerraffinaderij nieuwe werknemers beter kan onthalen en begeleiden in de fabrieksomgeving. De 

groep geïnterviewde werknemers bestond uit een diverse mix van profielen. Elkeen werkte sedert een 

jaar in de fabrieksvestiging te Tienen. Uit het onderzoek bleek dat het peter- of meterschap binnen het 

bedrijf aan verbetering toe was. Het gebeurde veelal informeel, zonder een coherent beleid. Er was 

geen transparante manier waarop een begeleider werd geselecteerd, noch kreeg een begeleider formele 

ondersteuning of coaching in dit mandaat. Ten slotte vonden de respondenten feedback een werkpunt. 

Dit artikel is dus, zoals de titel luidt, een pleidooi voor peterschap.  

 

Inleiding 

Een eerste indruk is steeds van groot belang, voor 

alle betrokken partijen. Dit is gelijkaardig bij het ont-

haal van een nieuwe werknemer. Bossaerts (2017) 

schrijft, voor sectorfonds Alimento, dat een goed ont-

haalbeleid een positieve impuls geeft aan de manier 

waarop werknemers instromen. Het doel van een 

onthaalbeleid is om de nieuwe werknemer te integre-

ren in het bedrijf, waarbij er aandacht moet worden 

geschonken aan verschillende niveaus. Enerzijds het 

operationele, waar de werknemer het desbetreffende 

werk aanleert. Anderzijds het sociale niveau, wat 

maakt dat een werknemer zich thuis voelt in een or-

ganisatie (IPV, z.d.). Vervolgens, verdergaand op dit 

sociale niveau, blijkt uit het werk van Nelson & Quick 

(1991) dat sociale ondersteuning en collegialiteit een 

positieve impuls geeft aan de prestaties van een 

nieuwkomer. 

Het voorzien van een onthaal voor nieuwe werkne-

mers is daarnaast verplicht bij koninklijk besluit. Meer 

specifiek gaat het om het KB van 25 april 2007 (Mer-

tens, 2007; FOD WASO, 2007; JUSTEL, z.d.). Hierin 

staat vermeld dat de werkgever gebonden is aan en-

kele verplichtingen. De eerste is simpelweg voorzien 

in een onthaal, of dit uitbesteden aan een lid van de 

hiërarchische lijn. Ten tweede dient de werknemer 

informatie te verkrijgen rond onder andere welzijn op 

het werk, arbeidsveiligheid, of werkroosters. Ten 

derde moet de werkgever de nieuwe werknemer be-

geleiden, of hiervoor een ervaren collega toewijzen 

om dit engagement op zich te nemen. (Mertens, 

2007; IPV, z.d.).  

Uiteindelijk is het onthaal ook een leerproces. Caers 

(2015), professor HRM aan de KU Leuven, stelt dat 

een nieuwe werknemer gedurende een zekere peri-

ode de organisatie als entiteit leert kennen, en daar-

naast ook de (in)directe collega’s. Bovendien krijgt 

een nieuwe werknemer ook voeling met het operati-

onele aspect. Hij leert het werk zelf kennen, en de 

eigenaardigheden ervan. Caers (2015) benoemt dit 
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als de accomodatiefase. De werkgever kan het pro-

ces op verschillende manieren begeleiden, waaron-

der met mentorschap (Caers, 2015). Dit mentorschap 

wordt door Brockbank en McGill (2006) beschreven 

als het proces waar een nieuwkomer gevormd wordt 

naar een bepaalde maatstaf. De vorming is enerzijds 

een sociaal proces tussen twee individuen. Anderzijds 

is het een didactisch proces, door de focus op de ken-

nisoverdracht tussen de ervaren en onervaren werk-

nemer. Hargreaves en Gijbels (2011) beschrijven het 

gelijkaardig. Ze stellen dat een leerproces zoals het 

peter of mentorschap, inherent ook een sociaal ge-

geven is. Het bestaat uit interacties tussen indivi-

duen, maar daarnaast ook in interactie met de con-

text waarin het plaatsvindt.  

Bij aanvang van de laatstejaarsstage bij Tiense Sui-

kerraffinaderij (hierna TS) werd besloten om het ba-

chelorproject te voeren rond het onthaal. Met name 

een optimalisatie van het onthaal binnen de Tiense 

vestiging1. Dit onderzoek werd op een kwalitatieve 

manier gevoerd, vanuit de onderzoeksvraag “Op 

welke manier(en) kan het onthaalproces voor nieuwe 

bedienden en arbeiders van de Tiense vestiging van 

de Tiense Suikerraffinaderij worden verbeterd?”. De 

onderzoeksmethodologie en de concrete resultaten 

ervan worden beschreven in de volgende paragrafen.  

Methodologie 

Verloop onderzoek 

Het onderzoek kwam tot stand in verschillende fasen. 

Alvorens de laatstejaarsstage begon, werd bespro-

ken dat het bachelorproject zou draaien rond het ont-

haal of onboarding van nieuwe werknemers van de 

TS. De doelstelling werd verengd door middel van 

een semigestructureerd gesprek met de twee ont-

haalverantwoordelijken2 van de Tiense vestiging.  

Uiteindelijk werd er gekozen voor een onderzoek bin-

nen de productie-en verpakkingsfabriek. Deze kende 

een groter aantal nieuwe werknemers, in tegenstel-

ling tot het hoofdkantoor Tienen waar de onder-

zoekspopulatie te klein zou zijn geweest. 

De volgende fase betrof de bevraging van werkne-

mers. Om de interviews in te plannen werd de des-

betreffende leidinggevende of planningsverantwoor-

delijke gecontacteerd. Dit kon in het leeuwendeel van 

de interviews niet met de gesprekspartner zelf, om-

dat arbeiders van TS niet over eigen contactmedia 

beschikken binnen het bedrijf. Indien een werknemer 

beschikte over een eigen bedrijfstelefoon of e-mail 

werden ze uiteraard rechtstreeks gecontacteerd.  

Eens er uit de ruwe gegevens een conclusie werd ge-

trokken, vonden er twee gesprekken plaats met ex-

terne experten. De eerste kwam vanuit de sectorfe-

deratie van de voedingsindustrie, de andere van een 

opleidings-en begeleidingsorganisatie. Beide hadden 

ze expertise rond onthaal en peter-meterschap, én 

reeds ervaring met de TS.  

Doelgroep & populatie 

De groep werknemers werd doelgericht geselecteerd 

op twee criteria. Ten eerste waren ze allen contrac-

tueel in dienst bij TS. Hiervoor werd gekozen omdat 

er in bepaalde periodes met interim werknemers 

werd gewerkt, en deze zijn onregelmatig beschikbaar 

of werken per seizoen. Het tweede criterium was dat 

de respondent op 26 februari maximum één jaar in 

dienst mocht zijn. Op deze dag werd de lijst3 samen-

gesteld met daarop de werknemers die voldeden aan 

de criteria.  

De groep respondenten bestond uit elf werknemers, 

met diverse functies. Zowel arbeiders en bedienden, 

waarvan twee recent in dienst gekomen superviso-

ren4. Bij deze laatsten waren de gesprekken eerder 

semigestructureerd aangezien er ook werd ingegaan 

op hun visie rond het onthaal, en wat hun rol hierin 

was. Verder was er onder de respondenten ook een 

evenredige verhouding tussen medewerkers uit de 

productie- en de verpakkingsafdeling, of werknemers 

die niet specifiek aan een afdeling waren verbonden.  
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Onderzoeksmethode 

“Op welke manier(en) kan het onthaalproces voor 

nieuwe bedienden en arbeiders van de Tiense vesti-

ging van de Tiense Suikerraffinaderij worden verbe-

terd?” 

In het kader van deze onderzoeksvraag wilde de on-

derzoeker eerder diepgaande kennis verwerven rond 

het onthaal(-proces) bij de TS. Meer specifiek naar 

het gevoel, de beleving, de verwachtingen, en even-

tuele gevolgen van het onthaal, per individu. 

Vandaar dat een onderzoek van kwalitatieve aard in 

het oog sprong. Dit werd gevoerd aan de hand van 

diepte-interviews die face-to-face plaatsvonden. 

Deze methode gaf ten eerste de mogelijkheid om die-

per in te gaan op bepaalde antwoorden (Olde Hart-

man & Lucassen, 2015). Ten tweede maakte het een 

eerder complexe vraagstelling mogelijk, en konden 

antwoorden genuanceerd of verduidelijkt worden.  

De interviews zelf verliepen gestructureerd, aan de 

hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. Elke res-

pondent werd zo op dezelfde manier bevraagd. De 

vragenlijst zelf werd onderverdeeld in de volgende 

vijf globale lijnen:  

1. Inleidende vraag, en intuïtieve score op 10 

die men gaf op het onthaal. 

2. Praktische zaken: wist en had de werkne-

mer alles op de eerste werkdag? 

3. Beschrijving van het verloop van de eerste 

dag. 

4. Bevraging van het peter/meterschap. 

5. Peiling naar feedback of evaluatie, of nood 

hiernaar, van de eerste werkperiode. 

Het gestructureerde karakter maakte dat de gesprek-

ken onderling makkelijker konden worden vergele-

ken, en dat elke respondent dezelfde vragen kreeg. 

Dit wil echter niet zeggen dat elk interview identiek 

was (Heldens & Reysoo, 2005). In sommige gevallen 

werden bijvragen gesteld, bijvoorbeeld wanneer een 

antwoord verduidelijkt moest worden. Daarbij wer-

den de interviews opgenomen met een dictafoon, 

mits uitdrukkelijke toestemming. Wat maakte dat de 

focus van de onderzoeker kon gericht worden op de 

vraagstelling en non-verbale communicatie.  

Elke geïnterviewde werknemer zal worden benoemd 

als ‘respondent’ gevolgd door het volgnummer van 

het interview. Collega’s of derden die worden ge-

noemd in een citaat worden vermeld als ‘X’ gevolgd 

door een verduidelijking tussen teksthaken.   

Ten slotte de oriëntatie-en exploratieve gesprekken. 

Deze verliepen beide semigestructureerd. De onder-

zoeker bereidde op voorhand een vragenlijst voor, 

zodat alle gewenste onderwerpen zeker behandeld 

werden. Het was echter niet essentieel dat de vragen 

in een specifieke volgorde werden gesteld. 

Resultaten 

Intuïtieve score op onthaal 

In de eerste vraag quoteerde de respondent het ont-

haal dat hij had doorlopen. Een eerste conclusie is 

dat het onthaal op zich vrij goed zit, zoals te zien op 

figuur 1. Met een gemiddelde score van 7.8 op 10, 

waarvan geen enkele een onvoldoende is, is het ge-

voel bij het globale onthaalproces positief. Dit werd 

ook door de respondenten bevestigd wanneer de on-

derzoeker dieper inging op de redenering achter de 

quotatie.  

“Vanaf […] toen dat ik hier begonnen ben is het, was 

ik ongelooflijk content. Ben blij dat ik in zo’n fabriek 

nog ben terecht gekomen.”  (Respondent 10) 

De onthaalbeleving is dus goed. Nagenoeg alle werk-

nemers voelden zich goed tijdens hun onthaal. Vol-

gens McNeill (2012) is een positieve onthaalperiode 

de sleutel tot een goede arbeidsrelatie. Een slechte 

start kan onderhuids blijven sluimeren. Als werkgever 

is het dus essentieel dat men tijd besteedt aan het 

op weg helpen van de werknemer, en dat men oog 

heeft voor het welbevinden. Het is immers een kwes-

tie van geven en nemen. Een dergelijke inspanning 

verdient zich volgens McNeill (2012) op lange termijn 

terug. 
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Contact & praktische zaken 

Er werd bij de respondenten gevraagd naar een con-

tact tussen hen en de TS, tussen de aanwerving en 

de eerste dag. Het doel ervan is voornamelijk om aan 

de werknemer praktische informatie te verlenen zoals 

parkeergelegenheid, of waar hij zich moet aanmel-

den. Hetzij via mail, telefonisch of in persoon. Vol-

gens zowel Caers (2015) als O’Brien (2013) is dit van 

belang omdat het de nieuwe werknemer duidelijk-

heid verschaft en geruststelt. Vandaar dat dit bij 

voorkeur wordt gedaan door iemand die de nieuwe 

werknemer reeds kent, zoals bijvoorbeeld een HR 

medewerker.  

Dit is bij 10 van de 11 werknemers het geval. Alle-

maal werden ze op voorhand gecontacteerd door de 

personeelsverantwoordelijke van de fabrieksvesti-

ging, die ze reeds hadden ontmoet tijdens de sollici-

tatiegesprekken. Enkel Respondent 11 gaf aan niet 

gecontacteerd te zijn geweest.  

Daarnaast beschikten 8 van de 11 bevraagde werk-

nemers over alle praktische zaken om te beginnen 

werken. Het gaat hier om zaken als toegangsbadges, 

werkmateriaal, schoenen & kledij, enzovoort. De drie 

overgebleven personen, waar dit niet in orde was, 

verklaarden dat ze zich wel konden behelpen door 

collega’s. Daarentegen gaven de respondenten wel 

aan dat dit parten speelde in het gevoel dat ze kop-

pelden aan de onthaalbeleving.  

Beschrijving eerste dag  

De eerste dag wordt in de literatuur aanzien als een 

cruciaal moment voor een werknemer. Een goede 

eerste dag zou een arbeidsrelatie maken of kraken. 

Caers (2015) schrijft dat dit het moment is waar de 

werknemer een beeld vormt van de organisatie als 

entiteit, en van de mensen die er werken. Deze per-

ceptie is snel gevormd, maar verandert erg moeilijk. 

Vandaar dat een goed ondersteunde eerste werkdag 

van groot belang is (Caers, 2015). 

Op de eerste dag waren er enkele contanten: elke 

respondent ontving consequent zijn onthaalbro-

chure, en kreeg hierrond verdere uitleg door HR. Ver-

der moesten ze kledij en schoenen afhalen, of kregen 

ze reservekledij indien een bepaalde maat niet voor-

radig was. Ook kreeg een nieuwe werknemer een 

veiligheidsfilm te zien op de eerste werkdag.  

Daarentegen zijn er op de eerste dag eveneens on-

geplande factoren. De veiligheidsfilm, onthaalbro-

chure, en kledij passen duren immers geen hele 

werkdag. De invulling ervan varieert sterk tussen de 

respondenten. Hieronder twee citaten als antwoord 

op de vraag naar het verloop van de eerste werkdag. 

“Dat was ook zo, ja: “Ga daar maar dat filmpje doen. 

Als ge het gedaan hebt dan is dat nog altijd… Dan 

komt ge maar terug. En dan zal ik wel zorgen, allez 

zeggen naar waar je naartoe moet.” Dus je staat ei-

genlijk van hmm vraagtekens.”  (Respondent 11) 

“Goh ik kan daar weinig van zeggen. Ik moest mee-

lopen, maar gewoon meelopen voor de weg te leren. 

En die vertelde direct alles; “dit is dit, dat is dat…” Ik 

werd heel heel goed geïnformeerd van de eerste mi-

nuut eigenlijk. Daardoor voelde ik me direct thuis ei-

genlijk.”  (Respondent 10) 

 

 

 

Figuur 1: grafiek intuïtieve score op het onthaal 
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Begeleider(s) of peter & meter van een werknemer 

Nagenoeg elke respondent kreeg op de eerste dag 

een begeleider-collega toegewezen, behoudens res-

pondent 7. Deze werknemer kon echter wel rekenen 

op de bijstand van collega’s uit een andere dienst, en 

van zijn voorganger. 

Eerst en vooral zal worden beschreven op welke ma-

nier een begeleider geselecteerd wordt. De onder-

staande citaten komen van drie respondenten die de-

zelfde functie uitoefenen, waarin ze kaderen hoe ze 

een begeleider toegewezen kregen. 

“X [leidinggevende] nog iets uitgelegd dan, wat dat 

ik moet doen. En dan mij met een collega meegege-

ven. En heeft hij gezegd: ‘Voilà die let vandaag op u. 

Daar loopt ge mee mee.’”  (Respondent 1) 

“Die [leidinggevende] had mij ook direct gewezen bij 

wie ik ging staan, die mij ging opleiden. En die heeft 

mij dan ook verder meegenomen die eerste dag.”  

(Respondent 3) 

De situatie bij respondent 2 was erg verschillend: 

“Ze hebben daar mij dan direct bij iemand gezet. Na 

ja, ze vroegen eerst wat ik verwachtte van een per-

soon ofzo. Dan hebben ze de persoon gezocht die 

eigenlijk het beste bij mijn… Die dat het beste bij mij 

zou aansluiten. En daar hebben ze eigenlijk wel ie-

mand goed voor gevonden.”  (Respondent 2) 

Uit de voorgaande citaten kan worden afgeleid dat er 

geen coherent beleid is rond de selectie, of toewijzing 

van een begeleider. Deze conclusie werd ook reeds 

gegeven door de onthaalverantwoordelijke, tijdens 

het semigestructureerde gesprek. Daarnaast bleek 

tijdens de interviews met de supervisors dat ze elk 

wel een eigen idee hadden omtrent de keuze van een 

begeleider. De ideeën zijn weinig concreet, hoewel 

ze beide aanhaalden dat een begeleider zowel vaar-

dig in het werk als communicatief moet zijn. Daaren-

tegen krijgt de productie kennelijk vaak voorrang, 

wat ook werd bevestigd door de onthaalverantwoor-

delijke. Respondent 6 gaf het volgende als antwoord 

op de vraag of hij peterschap ook bij het onthaal zou 

betrekken. 

“Ja en neen. Als ge iemand hebt die daar echt voor 

dient dan kunt ge dat doen, maar ge moet die per-

soon ook kunnen vrijmaken.” (Respondent 6) 

Verder schrijft Bossaerts (2017) over de keuze van 

dergelijke begeleiders. De selectie zou moeten ge-

beuren aan de hand van de competenties, en de mo-

tivatie die de kandidaten hebben. Daarbij beschreven 

Ingels, Peeters, Van Troyen & Verlackt (2016) dat de 

selectiewijze van een peter het best zo formeel mo-

gelijk gebeurt. Het zet de rol kracht bij. Verder stellen 

ze dat deze procedure duidelijk en transparant dient 

te gebeuren. Men moet helder bepalen welke com-

petenties een peter moet bezitten. Zo kunnen de 

beste profielen geselecteerd worden, en zo nodig 

verder gecoacht.  

Vervolgens komt de manier van aanpak van een pe-

ter. Dit is een breed onderwerp. De antwoorden van 

de respondenten kunnen worden verengd tot twee 

categorieën: Enerzijds het didactische aspect, over 

de leerwijze. Anderzijds hoe de peter het sociale as-

pect van peterschap aanpakte; voorstelling van col-

lega’s, diensten, en integratie in de groep. 

De manier waarop een nieuwe werknemer de job 

aangeleerd kreeg, hangt volgens het onderzoek sterk 

af van de desbetreffende begeleider. Vanuit het be-

drijf wordt een peter of begeleider niet formeel ge-

coacht in didactiek of communicatie, zoals dit bij de 

supervisors wel gebeurt.5 De volgende citaten kreeg 

de onderzoeker als antwoord op een vraag naar de 

manier waarop een peter zijn didactische rol opnam: 

“Die kende het machine dan, die wist alles. Die kende 

de procedures, de nieuwe procedures. Die wist alles 

staan ook. En die heeft dan een beetje uitleg gege-

ven. En dat, dat hoort daarbij, en uhm zo een soort 

van opleiding binnen in het bedrijf voor die machines 

te leren kennen en af te stellen.”  (Respondent 5) 

Het antwoord van respondent 8 is hier het tegenover-

gestelde van: 
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“Ieder gewoon doet z’n werk. En als ge vragen hebt, 

ge moet gewoon stellen.”  (Respondent 8) 

Het peter-metersysteem is volgens Caers (2015) de 

aangewezen manier om een nieuwe werknemer in te 

werken, en te integreren. Mits de peter zelf vaardig 

is in zijn job, en sterk genoeg staat binnen de sociale 

groep. Topping (2005) treedt hem hierin bij. Een pe-

ter geeft de nieuwe werknemer immers een cognitief 

kader over het desbetreffende werk, en hoe dit vak-

kundig uitgevoerd wordt. Verder gaat Topping 

(2005) dieper in op het didactische luik van peter-

schap. Hij haalt aan dat de peter evenwichtig moet 

leren omgaan met informatie, rekening houdend met 

de mate waarin de nieuwe werknemer informatie kan 

verwerken. Desalniettemin moet de peter ook oog 

hebben voor de tijd, en deze efficiënt benutten. 

Ten slotte het sociale luik van peterschap. Elke orga-

nisatie bestaat uiteindelijk uit een groep mensen. De 

manier waarop deze mensen onderling interageren, 

is iets waarmee de nieuwe werknemer voeling moet 

krijgen. Nigah, Davis en Hurell (2012) schrijven dat 

het peterschap de interactie tussen nieuwkomer en 

collega’s in zekere mate faciliteert, wat het socialisa-

tieproces6 vergemakkelijkt. De eerste kennismaking, 

wordt zo voorspelbaarder en daarbij makkelijker.  

Daarbij haalt Caers (2015) aan dat aangezien een 

ideale peter zélf een goed geïntegreerd groepslid is 

binnen de organisatie, de integratie van de nieuwko-

mer vlotter zal verlopen.  

Uit het onderzoek bleek dat dit alweer sterk afhing 

van de begeleider, maar evenwel van de nieuwkomer 

zelf. Sommigen zijn nu eenmaal introverter. Drie van 

de elf respondenten gaf aan nood te hebben aan die 

zogenaamde ‘voorzet’ in het sociaal contact.  

“In het begin had ik het gewoon moeilijk als nieuwe-

ling die niet zo sociaal was om contacten te leggen 

met collega’s. Dat… Dat heeft lang geduurd tegen dat 

dat goed verliep.”  (Respondent 2) 

Daarentegen waren er eveneens drie werknemers die 

een positieve ervaring hadden op het sociale vlak. De 

overige vijf gaven aan dat ze geen specifiek positieve, 

noch negatieve connotatie gaven aan de socialisatie.  

Feedback of opvolgingsgesprekken 

Feedback na een eerste werkperiode, zij het nu de 

eerste week of maand, is een werkpunt bij TS. 

Slechts twee van de elf respondenten gaf aan na een 

bepaalde tijd een feedback- of opvolgingsgesprek te 

hebben gekregen. Hoewel dit wel aangegeven staat 

op de onthaalchecklist voor leidinggevenden. Vier 

van de overige negen respondenten hadden dit ge-

mist. 

“[…] de communicatie voor te horen of dat ge het 

wel goed doet. Ge hoort hier heel weinig op dat vlak. 

Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Ge hoort 

niks.”  (Respondent 1) 

Het onderzoek van Topping (2005) wees uit dat tij-

dige feedback een positief effect heeft op het samen-

werkingsverband tussen de nieuwe werknemer en 

zijn peter, of leidinggevende. Daarbij zorgt feedback 

voor meer controle over de werksituatie en attitude. 

De werknemer kan zichzelf bijsturen, en zo alsnog 

het gewenste resultaat bereiken (Caers, 2015).  

Discussie 

‘Op welke manier(en) kan het onthaalproces voor 

nieuwe bedienden en arbeiders van de Tiense vesti-

ging van de Tiense Suikerraffinaderij worden verbe-

terd?’ Deze onderzoeksvraag maakte dat het onder-

zoek erg breed van start ging om ten slotte tot een 

enge conclusie te komen, namelijk peter- en meter-

schap en aandacht voor feedback. In dit onderdeel 

zal de conclusie van het onderzoek worden beschre-

ven, en zullen aanbevelingen en bedenkingen wor-

den geformuleerd.  

Conclusie en aanbevelingen 

Het fundament van het onthaal zat goed. Werkne-

mers werden alvorens hun eerste dag gecontacteerd, 

en daarbij had het merendeel van de respondenten 

alle nodige zaken om het werk aan te vatten. Ver-

plichte zaken als de onthaalbrochure overhandigen of 

de veiligheidsfilm gebeurden ook consequent.  
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Het werkpunt situeert zich echter in de verdere on-

dersteuning van de nieuwe werknemer. Elke werkne-

mer, behoudens één, kreeg een begeleider toegewe-

zen. Een soort peter. Rond dit begeleiderschap be-

stond echter geen congruent beleid. De manier 

waarop de begeleider de nieuwkomer inwerkte was 

door hemzelf in te vullen. Daarnaast bleek feedback 

of een opvolgingsgesprek een pijnpunt. 

Het voornaamste antwoord op de onderzoeksvraag is 

daardoor dus het geformaliseerde peterschap. De TS 

zou een transparant peter- en meterschapsbeleid 

moeten uitwerken. Daarbij moet er duidelijk worden 

bepaald welke competenties een peter dient te heb-

ben, zodat er duidelijke selectiecriteria kunnen gefor-

muleerd worden. Daarnaast kan een kandidaat-peter 

aan de hand hiervan verder worden gecoacht.  

Vervolgens moet een peter weten wat hij moet doen, 

wat hij moet aanleren, en hoe hij dit moet doen. Dit 

wil zeggen dat een peter ondersteuning moet krijgen 

in didactiek, zodat hij de leerstof op een goede ma-

nier kan overbrengen. Daarnaast moet een peter we-

ten wat hij moet aanleren. Een ervaren werknemer is 

vaardig in het desbetreffende werk, toch beveel ik 

aan om vooraf een curriculum op te stellen. Zo weet 

een peter, en de andere betrokken partijen perfect 

wat de nieuwe werknemer moet aangeleerd krijgen. 

Het werk van Billet (2011)7 kan hier ondersteuning in 

bieden.   

Ten slotte de opvolgingsgesprekken. Dit werd tijdens 

het gesprek met de onthaalverantwoordelijke reeds 

aangehaald als werkpunt, en het komt terug in de 

bevindingen van het onderzoek. Leidinggevenden bij 

TS moeten bewust gemaakt worden van het belang 

van feedback, en moeten worden overtuigd om dit in 

de praktijk toe te passen.  

Bedenkingen en vervolgonderzoek 

Bij de invoering van een peter-en metersysteem bij 

de TS maakt de onderzoeker de volgende bedenkin-

gen. Ten eerste moet men aandacht hebben voor de 

verschillende tewerkstellingssystemen in de afdelin-

gen: het volcontinu shiftensysteem of het seizoens-

gebonden ploegensysteem zijn hier voorbeelden van. 

Vervolgens moet men oog hebben voor werknemers 

met een interimcontract, aangezien het onderzoek 

zich louter op contractuelen focuste. Op welke ma-

nier kunnen zij kwalitatief worden begeleid? Daar-

naast kan een dergelijk systeem ook doorgetrokken 

worden naar de begeleiding van nieuwe stagiairs in 

de fabriek. Deze hebben immers gelijkaardige be-

hoeften, maar brengen ook bijkomende verantwoor-

delijkheden met zich mee. 

Toepassing in de praktijk 

Vanuit de stage-ervaring maakt de onderzoeker de 

aanbeveling om een dergelijk project op te starten 

met behulp van externe partijen. De TS heeft reeds 

ervaringen met organisaties gespecialiseerd in ont-

haal, en daarbij ook peter-en meterschap. Dit artikel 

is een mogelijke aanzet tot engagement voor het pro-

ject. Een pleidooi dus, voor peterschap. 

 

 

Wouter VERSTREKEN 

Student Personeelswerk 

UCLL Sociale School 
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EINDNOTEN 

1 Het onderzoek vond plaats in de Tiense fabrieksvestiging van de Tiense Suikerraffinaderij. Deze bestaat uit twee 

onderdelen. Enerzijds productie, waar suiker en suikerspecialiteiten worden geproduceerd uit suikerbiet. Anderzijds 

het onderdeel verpakking. Dit wordt specifiek aangehaald om verwarring te vermeiden, aangezien de Tiense Sui-

kerraffinaderij ook vestigingen heeft in Oostkamp, Merksem, en een suikerraffinaderij in Longchamps & Wanze.  

2 Onthaalverantwoordelijken. Dit mandaat wordt bekleed door twee personen, die respectievelijk actief zijn in de 

fabrieksvestiging en het hoofdkantoor Tienen. Zij voorzien in de administratieve en HR-gerelateerde taken rond het 

onthaal.  

3 Lijst respondenten (werknemers) 

Benoeming individu Functie Statuut 

Respondent 1 Operator  Arbeider 

Respondent 2 Operator  Arbeider 

Respondent 3 Operator  Arbeider 

Respondent 4 Supervisor  Bediende 

Respondent 5 Operator  Arbeider 

Respondent 6 Supervisor  Bediende 

Respondent 7 Technicus Bediende 

Respondent 8 Technicus Arbeider 

Respondent 9 Mecanicien Arbeider 

Respondent 10 Technicus Arbeider 

Respondent 11 Mecanicien  Arbeider 

 

Bijkomende gesprekken 

Benaming Werkveld 

Onthaalverantwoordelijke  Fabriek 

Onthaalverantwoordelijke  Hoofdzetel Tienen 

Extern expert Sectorfederatie voedingsnijverheid 

Extern expert Opleidings- en begeleidingsorganisatie 

 

4 De supervisor is de benaming die er in de Tiense fabrieksvestiging van de Tiense Suikerraffinaderij wordt gegeven 

aan een meestergast. Zij realiseren de geplande productie, coördineren van/deelnemen aan projecten, toezien op 

de naleving van contractafspraken, aansturen van medewerkers, en de uitvoering van administratieve taken. Ze 

rapporteren aan de productie-ingenieur en geven leiding aan de ploegbazen. 

5 (K. Prosmans, persoonlijke communicatie, 15 mei 2019). 

6 Socialisatie wordt door Vaes (2006; zoals geciteerd in Caers, 2015) als volgt beschreven: 

“Het proces waarbij nieuwe leden de waardesystemen, de normen en de vereiste gedragspatronen aanle-

ren van de organisatie of groep waarin ze hun intrede doen.”  

(Vaes, 2006. P.67-68; zoals geciteerd in Caers, 2015. P.119) 

7 In zijn werk Workplace curriculum: practice and propositions schreef Billet (2011) over het curriculum op de 

werkvloer. Hij voorziet theoretische onderbouw, en daarnaast praktische elementen waarmee er rekening moet 

worden gehouden bij de implementatie ervan. Billet (2011) schrijft dat het opbouwen van een dergelijk curriculum 

bestaat uit drie stappen. Ten eerste de volgorde bepalen aan de hand van welke het werk zal aangeleerd worden. 

Wat moet een werknemer geleerd hebben alvorens hij de volgende taak kan aanvatten? Welke taak maakt dat de 

werknemer de volgende zal begrijpen? Ten tweede moet men, volgens Billet (2011), nagaan welke taken moeilijk 

aan te leren zijn of van een hoger niveau zijn. Daarbij moet men nadenken over de manier waarop deze het 

efficiëntst worden aangeleerd. Ten slotte moet men nagaan welke taken of momenten tijdens de functie-uitvoering 

een didactische meerwaarde bieden. Hiermee bedoelt Billet (2011) momenten of activiteiten waarbij een werkne-

mer-leerling verschillende aspecten van de job leert kennen of verscheidene vaardigheden tegelijk moet toepassen.  
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Research Article  

 

Employee engagement: an iGaming case study  

Julie VYDT  

 

Abstract: Global engagement levels at work are generally low. In 2018, only 65% of global employees 

were engaged at work (Aon Hewitt, 2018). This means companies have to find ways to keep their 

employees engaged at work. For the iGaming industry this is a hot topic. This fast-growing business is 

facing an increasing demand for employees and is suffering from a severe war for talent. This results 

in an even bigger need to pay attention to employee engagement in order to attract and retain the 

workforce. By using quantitative research, the employees of Jackpotjoy Group where questioned on 5 

topics; namely recognition, reward, leadership, career development and work-life balance. This study 

was a follow-up to a previous study that took place in September 2018. On one hand the research 

depicts the evolution in employee engagement levels between September 2018 and May 2019 and on 

the other, it provides Jackpotjoy Group an insight on how to increase engagement levels within the 

company moving forward. 

Keywords:  Employee engagement, iGaming, war for talent, reward, recognition, leader-

ship, career development, work-life balance 

 

 

Introduction 

The iGaming industry is a fast-growing business in 

Malta (The Malta Chamber Of Commerce, Enterprise 

And Industry, 2019). A growing business means an 

increase in the demand for employees with specific 

skills. This phenomenon is known as the war for tal-

ent, or like McKinsey & Company likes to say: “Talent 

is worth fighting for” (Beechler & Woodward, 2009, 

p. 274). Gaming industries want to attract employees 

specialised in technologies and products, but these 

profiles are not easy to find. This results in a difficult 

recruitment process such as, among other things, 

headhunting and recruitment from abroad. As Hen-

nessy says, “Around 40% of our recruitment involves 

relocating talent from elsewhere in the EU or world-

wide” (Gambling Insider, 2018).  

Jackpotjoy Group, an online bingo and casino opera-

tor holding a global portfolio of online gaming brands, 

is very aware of this war for talent and in order to  

 

 

attract and retain new talent it’s very important to 

keep their employees engaged at work. As the re-

search of Aon Hewitt (2018) shows, only 65% of em-

ployees globally are highly or moderately engaged at 

work (Aon Hewitt, 2018). For a company in the iGam-

ing sector like Jackpotjoy Group, it is very important 

to bear this in mind. 

Before we start we need to know what employee en-

gagement exactly is. The Business Dictionary gives 

the following definition of employee engagement: 

Emotional connection an employee feels to-

wards his or her employment organization, 

which tends to influence his or her behaviors 

and level of effort in work related activities. 

The more engagement an employee has 

with his or her company, the more effort 

they put forth. Employee engagement also 

involves the nature of the job itself - if the 

employee feels mentally stimulated; the 

trust and communication between employ-

ees and management; ability of an 
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employee to see how their own work con-

tributes to the overall company perfor-

mance; the opportunity of growth within the 

organization; and the level of pride an em-

ployee has about working or being associ-

ated with the company (Business Dictionary, 

n.d.).  

To understand what employee engagement exactly 

means and to get to know possible ways of increasing 

engagement at work, I looked at 5 work related fac-

tors that might have an influence. These 5 factors are 

recognition, reward, leadership, career development 

and work-life balance. These are 5 elements that we 

also find in the engagement model of Aon Hewitt 

(Aon Hewitt, 2018).  

By focusing on these 5 elements, I want to investi-

gate the engagement levels at Jackpotjoy Group and 

understand how engagement levels can be in-

creased. The study and this article will formulate an 

answer on the research question ‘In which ways can 

Jackpotjoy Group increase engagement levels in the 

company?’. Beside that I will answer the following 

sub questions: 

- ‘What are the differences in employee engage-

ment between men and women? Do they attach 

importance to the same engagement influencers?  

- What are the main differences in employee en-

gagement based on tenure?  

- Which elements are the biggest engagement driv-

ers for employees at Jackpotjoy Group? 

- Are there elements where Jackpotjoy Group 

should pay more attention to in order to increase 

the engagement levels within the company? 

In this article I will explain the research method used. 

I will discuss the obtained results (comparison of en-

gagement levels of September 2018 versus May 2019 

and the opinion of the employees) and conclude by 

providing advice to Jackpotjoy Group on how they 

can improve engagement levels in the company.  

Methodology 

I’ve chosen to conduct the research quantitatively as 

the way people get engaged at work is rather differ-

ent for each employee. By sending out surveys, I had 

the opportunity to question a substantial number of 

employees. 

Employee Voice study September 2018 

In September 2018, a study titled ‘Employee Voice’, 
took place at Jackpotjoy Group. In this study, em-
ployees had to rate statements on a scale of 1 to 6 

or on a scale of 1 to 7, where 1 meant they disagreed 
and 6 or 7 meant they strongly agreed. The study 
was made up of 7 categories, exploring different ar-
eas such as employee wellbeing, corporate culture, 
training and development, reward and recognition, 
leadership effectiveness, etc. (Jackpotjoy Group, 
2018-a) 1.  

My bachelor thesis was a follow up of this research. 

The survey I created for this thesis contains a few of 

the statements used in the survey that took place in 

September 2018, together with questions asking for 

the opinions of the current employees.  

To see if there was any progress made since Septem-

ber, I tried to include similar statements in the ‘Em-

ployee Voice’ survey which cover the 5 topics I dis-

cussed in my research design. These statements, to-

gether with the category under which they fall, are 

the following:  

- I am enthusiastic about my job - employee 

engagement in general 

- I feel that the organisation recognises my 

contribution - recognition 

- In addition to my salary, I am satisfied with 

the additional benefits offered by my organ-

isation - reward  

- My manager is available to offer support 

and advice - leadership 

- This last year my organisation has given me 

the opportunity to learn and grow - career 

development  

- I feel that my personal life is not affected by 

work related stress - work-life balance  

One additional statement was ‘The opportunity to 

further my career growth at Jackpotjoy Group is im-

portant to me’. This statement was added to have 

feedback about career growth and more specifically 

career growth at Jackpotjoy Group.  

Besides the statements there were a few questions 

regarding the 5 topics asking for a more-in-depth an-

swer. After almost every statement there was a ques-

tion where the employees had the chance to explain 

why he or she gave their chosen score. The answers 

to these questions will be used to give Jackpotjoy 

Group a comprehensive report on how they can im-

prove engagement levels based on the opinion of the 

employees. 
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Population 

To obtain results I have sent out a survey to all the 

employees based in the Malta office. At the time the 

survey was sent out, the total amount of employees 

working in the Malta office was 173. A slight majority 

were male employees, making up 57% of the total 

employees. The other 43% were female employees. 

Only 10 out of 173 employees had a tenure of more 

than 3 years. 23 employees had been working for the 

company for more than 2, but less than 3 years. 36 

employees had a tenure between 1 and 2 years. The 

biggest demographic were the ones who had started 

working less than one year before, more specifically 

104 employees. The company is growing really fast 

which can explain the big group of employees with a 

tenure of less than 1 year. The response rate was 

43% with following details.  

Response rate: 74 employees out of 173 (43%) 

G
e
n
d
e
r 

Female 36% of all female employees 

Male 46% of all male employees 

Prefer not to answer 0,57% of all employees  

T
e
n
u
re

 

Less than 1 year 40% of all with a tenure <1 
year 

Between 1 and 2 years 42% of all with a tenure be-
tween 1 and 2 years 

Between 2 and 3 years 30% of all with a tenure be-
tween 2 and 3 years 

More than 3 years 100% of all with a tenure of 
more than 3 years 

D
iv

is
io

n
 

Data   50% of all people in data 

Finance   67% of all people in finance 

Legal & compliance 31% of all people in legal & 
compliance 

Marketing & ommercial 43% of all people in market-
ing & commercial 

Operations 43% of all people in opera-
tions 

People Operations 79% of all people in people 
operations 

Product 36% of all people in product 

Tech 33% of all people in tech  

Figure 1: response rate survey 

 

 

Restrictions  

The structure of this research was designed before I 

knew in what kind of organisation the research would 

take place. The research is a generic one and can be 

applied to many more companies other than Jack-

potjoy Group, since the 5 engagement drivers de-

scribed in the research design correspond to those 

mentioned in the Aon Hewitt Engagement Model, 

namely reward, recognition, career opportunities, 

leadership and work-life balance (Aon Hewitt, 2018).  

The downside of this is that the research design isn’t 

100% in line with the organisation and that certain 

aspects have not been considered.   

Another restriction to this research is that a substan-

tial number of the responses were given by employ-

ees who had been working with the company for less 

than 1 year and thus, might not have participated in 

the ‘Employee Voice’ survey in September. A related 

consideration is that since the study in September a 

large number of employees have left the company. 

This makes the comparison not entirely reliable, yet 

the study gives an indication of what the employees 

think about the topics covered.   

Results 

Comparison September 2018 - May 2019 

The graphic below shows the results of September 

2018 and May 2019 of previous mentioned state-

ments. All statements were rated on a scale of 1 to 6 

except for ‘I am enthusiastic about my job’, which 

was rated on a scale of 1 to 7. The statement ‘The 

opportunity to further my career at Jackpotjoy Group 

is important to me’ was included in results despite 

not being questioned in September, so comparison 

was not possible. 
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Figure 2: results September 2018-May 2019 

After the ‘Employee Voice’ survey, some actions were 

taken in order to meet employee’s needs or recom-

mendations. To improve lower scoring categories, ac-

tions were taken within the following 5 topics (Jack-

potjoy Group, 2018-b)2: 

1. We share one voice and mission 

 

Jackpotjoy Group redefined the company culture and 

values in effort to strengthen the internal communi-

cation and employer branding. They tried to integrate 

these values into the daily processes.  

 

2. We are growing but always connected 

 

New communication initiatives like a group travel cal-

endar and communication plans for new recruits 

were introduced. Also, a new HR system was intro-

duced and there are regular meetings between the 

management and HR to discuss priorities, goals, etc.  

 

3. We connect and collaborate in our office 

spaces 

The Malta office was improved in terms of space and 

noise and branding was made more visible.  

4. Reward & recognition is key 

 

Reward and benefits are continuously reviewed to 

make sure the company invests in the right reward 

packages.  

 

 

 

 

5. Soar to new heights  

Jackpotjoy Group improved training possibilities. The 

option of taking English lessons was introduced and 

they started with talent and skills mapping in order 

to provide career growth (Jackpotjoy Group, 2018-

b)2. 

As we see in the graphic above, the actions taken 

after September 2018 had a positive effect. To im-

prove on these numbers, this survey asked the opin-

ion of the employees about how to increase em-

ployee engagement.  

Employees opinion  

There were 7 questions where employees could take 

advantage of a text box to write comments, so I 

could understand what the strengths or points to im-

prove on were. The results below show the top 4 an-

swers for every question. When there was a tie be-

tween the fourth and fifth place, I chose to mention 

the top 5.  

The first question was ‘List aspects of your work that 

make you feel enthusiastic and engaged’. The top 4 

answers were:  

1. the people/ my team 

2. the projects/ challenges/ the work itself 

3. the ability to learn 

4. the work environment 

These answers are all to be found in the Engagement 

Model of Aon Hewitt (2018) as engagement drivers.  

The second question was ‘Is there anything Jack-

potjoy Group could do to improve your engagement 

at work?’.  

1. nothing, I’m happy with the way things are now 

2. better communication  

3. better office (less noise, more space…) 

4. more initiatives for cross departmental collabo-

ration 

The top 4 answers on the third question ‘List the 

ways in which the organisation recognizes your con-

tribution’ are; 

1. appraisal from my manager or colleagues 

2. bonuses 

3. receiving feedback 

4. J Factor (the J Factor is an internal way to rec-

ognize each other’s work, every month employ-

ees can nominate a colleague and during the 

monthly company update the winner is an-

nounced). 
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Research of Aon Hewitt proves that recognition is one 

of the most important engagement influencers at 

work (Aon Hewitt, 2018). Here we see that both in-

ternal and external recognition are important. Em-

ployees attach importance to appraisal and feedback 

as well as receiving bonuses as a sign of recognition 

(Bernstein, Penner, Clarke-Stuwart & Roy, 2003). 

The fourth question is the following ‘Is there a way 

Jackpotjoy Group can improve the way they recog-

nize your contribution’ and had the following top 4 

answers: 

1. no 

2. more praise and one-to-one feedback 

3. better communication  

4. salary rises 

Similar to the previous question, this one also proves 

that internal and external recognition are very im-

portant. Here we see that employees want on one 

side more praise but on the other side more salary.  

The top 5 answers for the question ‘What one other 

benefit would you love the organisation to consider’ 

were the following: 

1. lunch 

2. nothing 

3. better breakfast 

4. remote plan/ clear work from home plan 

5. parking  

As a study by the Society For Human Resource Man-

agement (2018) shows, more and more companies 

are increasing the benefits package they offer in or-

der to retain and attract employees. The same study 

shows that 92% of employees say that the benefits 

they are offered are playing a big role in their overall 

job satisfaction and that almost one-third of them say 

that the offered benefits are one of the top reasons 

to resign and look for another job (Society For Human 

Resource Management, 2018). As mentioned earlier, 

offering a various range of benefits is very important 

for iGaming industries as the war for talent is very 

competitive.  

The sixth question was ‘Is there a way your manager 

can further support you in your work?  

1. I’m satisfied with the support I get from my 

manager 

2. N/A 

3. Better and more (one-to-one) communication 

4. Restructure the teams so the team leader has 

more time to focus on all the aspects of being a 

team leader 

As research from Gallup (2013) and Wiley (2010) 

shows, inefficient leadership is one of the main rea-

sons employees become disengaged (Van Hee, 2013; 

Wiley, 2010). We see that Jackpotjoy Group is doing 

a good job; however we do see a lack of communi-

cation being mentioned by a few respondents. This 

is definitely a point to improve upon since a study of 

Harvard Business Review showed that strong leader-

ship is one of the top four elements for business suc-

cess (Harvard Business Review, 2013).  

The last question was ‘Is there a way Jackpotjoy 

Group can help to improve your work-life balance?’. 

The top four answers were: 

1. no 

2. remote plan/ ability to work from home 

3. flexible work hours 

4. decrease lunch break from 60 to 30 minutes 

It’s important to pay attention to the work-life bal-

ance of employees because there is a solid associa-

tion between a good work-life balance and work en-

gagement (De Kort, 2016; Shankar & Bhatnager, 

2010). As Redwood (2009) proves with his research, 

employers who guarantee a good work-life balance 

can increase their revenue by 20%, so it’s in the ad-

vantage of both employer and employee that a good 

work-life balance is achieved (Redwood, 2009).  

Differences between gender, tenure and division   

To answer the sub-questions, data was extracted and 

put into pivot tables. To answer the first question 

‘What are the differences in employee engagement 

between men and women? Do they attach im-

portance to the same engagement influencers?’ I 

looked at the 7 statements that were rated. We see 

that there is not a significant difference between men 

and women. The average scores on every question 

are close to each other. The male employees gave a 

higher score to the questions about being enthusias-

tic about the job, receiving enough recognition, hav-

ing a supportive manager and having a good work-

life balance.  

For both genders the team and colleagues are the 

elements that engages them the most at work. The 

same results are shown in a research conducted by 

Peakon (2016). In their research, peer relationships 

is one of the highest scoring drivers for both male 

and female employees. Their study shows that hav-

ing a good relationship with your peers helps to in-

crease employee satisfaction by 50% and that em-

ployees who consider one of their colleagues as their 

friend, are seven times more likely to by highly en-

gaged at work (Peakon, 2016). Beside the team and 

colleagues, both genders mentioned the projects and 
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challenges as engaging factors, together with the 

possibility to learn and grow. At Jackpotjoy Group the 

difference between engagement drivers for women 

and man are negligible. 

If we look at the differences between engagement 

levels based on tenure, we see that employees with 

a tenure of more than 3 years compared to those 

with a tenure of less than 1 year, seem to be more 

engaged at work. The same trend was demonstrated 

in the research headed by Harris (Harris, 2017).  

The ranges between tenure are not big in this re-

search what makes it more difficult to discover if 

more experienced employees are driven by other el-

ements than employees who just started their em-

ployment. In this study we see that all the different 

tenure categories are driven the most by the team/ 

colleagues, the projects/ challenges and the ability to 

learn and grow.  

If we take a look at how every division rated the 

statements, we see that Product is giving the highest 

scores followed by People Operations. The division 

that gave the lowest scores is Legal & Compliance. If 

we compare these results with the ‘Employee Voice’ 

survey, we notice that the People Operations team 

gave good scores back then and compliance was one 

of the teams that gave lower scores (Jackpotjoy 

Group, 2018-a)1.  

In this study, there has been asked for the division 

for further research by the company. Differences be-

tween division won’t be further discussed in this 

study or article.  

Discussion 

We can conclude that there was some progression 

since September 2018. Every statement was scored 

better than 6 months ago.  

If we look at the open questions, we see that Jack-

potjoy Group is succeeding in engaging their employ-

ees more over time. The biggest engagement drivers 

are the team/ colleagues, the projects/ challenges 

and the ability to learn and grow. The statement on 

being enthusiast about the job is therefore the high-

est scoring of all.   

A point for improvement, which has been mentioned 

repeatedly, is the communication. Employees want 

better top-down communication and more one-to-

one feedback and communication.  

The lowest scoring statement was in terms of the 

work-life balance. Jackpotjoy Group could increase 

the work-life balance of its employees by defining a 

clear policy about working from home, thinking about 

a remote plan and introducing flexible hours.  

The second lowest scoring statement was ‘I feel that 

the organisation recognizes my contribution’ alt-

hough the most popular answer on the question if 

there is anything Jackpotjoy Group can do to improve 

the way they recognize contribution was ‘no’. What 

Jackpotjoy Group can do to improve here is working 

on giving more feedback, paying attention to one-to-

one communication and focusing on better overall 

communication. 

Regarding reward and benefits, a flexible reward plan 

could be a good way for Jackpotjoy Group to respond 

on the given feedback of the employees. Every em-

ployee is different and has different needs, this is 

something we see clearly in the responses. On the 

question, what benefit employees would like more of 

a wide range of answers was given. iGaming is known 

for offering a lot of benefits since there is a severe 

war for talent and it’s hard to retain employees. By 

offering a flexible benefit plan, the company allows 

employees to choose certain benefits that they them-

selves, deem more fit for their needs. This sets the 

company apart from their competitors without nec-

essarily increasing the remuneration budget (De 

Schutter & Saelens, 2015).    

In conclusion, we can say that paying attention to 

engagement levels in the company is important and 

that this certainly applies to companies operating in 

the iGaming business as the employment market is 

highly competitive and the war for talent is very un-

forgiving.  
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ENDNOTES 

1 Not publicly available  

2 Not publicly available 

 



 


