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De krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan, blijkt uit cijfers van het CBS. Nieuwe 
medewerkers aantrekken én vasthouden is dan ook niet vanzelfsprekend. Het wordt 
daarom steeds belangrijker om het verschil te maken als werkgever, maar hoe doe je 
dat?

Laten we eerlijk zijn: personeel is het belangrijkste kapitaal van een onderneming. 
Daarnaast zijn tevreden en bevlogen medewerkers en bedrijfssucces nauw met elkaar 
verbonden. Maar hoe houd je jouw medewerkers tevreden en enthousiast om voor jou 
te werken? Met alleen een goed salaris, maak je niet het verschil. Het is een illusie om 
te denken dat je alleen door een goed salaris te bieden je medewerkers in dienst houdt 
en nieuwe kandidaten aantrekt. Het is zoveel meer dan dat. Wij hebben vijf 
ingrediënten voor tevreden medewerkers op een rij gezet.

Ruim 3 op de 10 medewerkers is minder loyaal 
geworden aan hun werkgever 

Meer dan 50% voelt zich vrijer om van baan 
te wisselen 

bron: HR Praktijk
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De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het 
werk. Een goede werkplek is het halve werk. Nou ja, dat is misschien een tikkeltje 
overdreven, maar het belang van een goede werkplek is enorm. Kunnen jouw 
medewerkers gebruikmaken van een modern IT-systeem of goed gereedschap? Zijn 
er voldoende overlegruimtes en stilte werkplekken aanwezig? Hoe ga je om met 
flexwerken en hoe zorg je voor ontspanning tijdens het werken? Is het meubilair 
verstelbaar en af te stemmen op de lichaamsafmetingen van je medewerkers, zodat 
ze in de juiste houding kunnen werken? Zorg als werkgever voor een goede en fijne 
werkplek.

Hoera, een medewerker is jarig! Wat doe je? Versier je de werkplek of koop je iets 
leuks voor de jarige? Of… laat jij dit bijzondere moment aan je voorbij gaan? Mensen 
stellen persoonlijke aandacht erg op prijs. Sta daarom stil bij de bijzondere en 
belangrijke momenten van je medewerkers. En gaat het wat minder goed met een 
medewerker? Zorg dan dat je een luisterend oor en ondersteuning biedt.

1. Zorg voor een goede werkplek

2. Geef persoonlijke aandacht

“Medewerkers vinden oprechte aandacht van 
hun manager belangrijker dan de financiële 

vergoeding die ze krijgen.”
bron: XpertHR Actueel

16% ervaart (zeer) weinig sociale steun van 
de leidinggevende
bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden TNO/CBS
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Een zo gezond mogelijk leven leiden; natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid hiervoor 
in eerste instantie bij de werknemer zelf. Maar ook jij als werkgever kunt hierbij een 
rol vervullen. Verzorg bijvoorbeeld een gezonde lunch, stimuleer wandelingen in de 
pauzes, faciliteer een douchevoorziening voor je medewerkers die graag hardlopend 
of fietsend naar het werk komen, zet een bureaufiets onder de werkplekken op 
kantoor, zorg voor fitnessfaciliteiten etc. Daarnaast kun je jouw medewerkers, in 
samenwerking met andere partijen, interessante kortingen aanbieden om fit en 
gezond te blijven. Denk maar eens aan een korting op een abonnement bij de 
sportschool of een korting op zorgverzekeringen.

Willen jouw medewerkers zich verder ontwikkelen en meer uit zichzelf halen? Dan is 
dat tegelijkertijd mooi meegenomen voor je organisatie. Faciliteer hierin, biedt 
doorgroeimogelijkheden! Ontdek waar talenten liggen van je medewerkers, waarin 
ze zich graag verder verdiepen en bekijk of het in lijn is met wat de organisatie nodig 
heeft. Laat je medewerkers én organisatie groeien!

3. Stimuleer de gezondheid

4. Investeer in je werknemers

Het aantal verzuimdagen is van 2015 naar 
2016 toegenomen van 7 miljoen naar 9 
miljoen

74% ervaart dat hun leidinggevende de 
ontwikkeling van kennis en 
vaardighedentimuleert

bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden TNO/CBS
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Ga je samen als team weleens wat leuks doen? Even borrelen na werk, een gezellig 
personeelsfeest of doe je bijvoorbeeld samen met collega’s mee aan een 
sportevenement, zoals een hardloopwedstrijd of een voetbaltoernooi? Het is zo 
belangrijk om elkaar ook op een andere manier te leren kennen. Mensen moeten zich 
fijn voelen in de organisatie en met elkaar.

5. Onderhoud de teamspirit

Als je denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt alleen geldt voor hoger opgeleide 
mensen, dan heb je het mis. Het wordt ook steeds lastiger om aan goede lager 
opgeleide medewerkers te komen. Zorg er daarom voor dat je investeert in de 
medewerkers die je hebt. Dat zal vervolgens ook z’n vruchten afwerpen om nieuw 
personeel aan te trekken.
 
Luister naar je medewerkers, betrek ze bij de toekomstplannen en wees transparant. 
Je medewerkers zijn de eerste ambassadeurs van jouw organisatie. Als zij 
enthousiast zijn om voor je te werken, zullen ze dat maar al te graag aan anderen 
vertellen. En wat is nu beter? Dat jij vertelt dat je een goede en leuke werkgever bent 
of dat je medewerkers dit voor je doen? Dat antwoord kun je zelf wel invullen.

Maak je medewerkers ambassadeur van je organisatie



Zie jij nog kansen binnen jouw organisatie en denk je dat je hier en daar nog wat 
ingrediënten moet toevoegen? Onderneem actie! Natuurlijk hoef je niet direct alles 
tegelijk te doen, maar let er wel op dat je de plannen die je gaat uitvoeren ook 
volhoudt. Je kunt je voorstellen dat het niet positief uitpakt als je bijvoorbeeld dit 
jaar je medewerkers een bloemetje geeft op verjaardagen, maar volgend jaar hun 
verjaardag vergeet. Kijk dan ook naar de langere termijn.
 
Denk je dat het veel werk is om de ingrediënten toe te voegen in jouw organisatie en 
zie je er tegenop? Begin dan eens met jezelf te verdiepen in samenwerkingen en tools 
die het voor jou gemakkelijker kunnen maken en bekijk waar je nu al staat. Betrek 
ook anderen hierbij! Wie weet heb je een fanatiek sporter tussen je medewerkers 
zitten die graag sportieve activiteiten organiseert of kun je er door middel van een 
tool voor zorgen dat je op de hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen van je 
medewerkers, zoals verjaardagen en jubilea. 

Waar wacht je nog op?
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