
Binnen hálen,
maar ook binnen hóuden

Over blijven 
boeien en 

(ver)binden



Welkom
Joost van de Kamp Hans van der Spek

Joost is al 25 jaar actief in het HR-vak. Sinds 2018 
werkzaam als directeur HR bij Dichterbij, een 
organisatie die mensen ondersteunt met een 
verstandelijke beperking en hun naasten. Dagelijks 
houdt Joost zich bezig met de continuïteit van zorg 
in een krappe arbeidsmarkt. 

Hans is manager Kenniscentrum M&O en senior 
managing consultant bij Berenschot. Hij is al meer 
dan 35 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT 
en HR. Vol enthousiasme deelt hij zijn kennis en 
inzichten met zijn publiek, via de pers of als spreker 
of docent.



Ja, maar hóe dan?



2% minder verloop
+ 2% minder verzuim
+ 2% vergroten inzetbaarheid

=
RESULTAAT (én beïnvloedbaar!)



Drie basiselementen

•Autonomie
•Betekenisvol
•Competentie



Referentiekader



Kern: ‘Opleiden en ontwikkelen’

Vaker "gewoon" het gesprek aangaan met medewerkers 55%

Meer aandacht voor flexibele arbeidsvoorwaarden 43%

Intensivering opleiding- of loopbaanprogramma 41%

Meer aandacht voor exitinterviews 39%

Monitoring van betrokkenheid/employee experience 31%

Door aanpassing van de loonschalen 28%

Toekenning van meer (arbeidsmarkt)toeslag en/of bonussen 22%

Performance management o.b.v. continue feedback 15%

Actief beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie 11%

Verbeteren employee benefit statement 9%

Data-analyse om retentie en vertrek te voorspellen 6%

Op een ander wijze 5%



Kern: ‘Maak tekorten voorspelbaar’



Kern: ‘Arbeidsvoorwaarden’



Kern: ‘Persoonlijke aandacht’

Vaker "gewoon" het gesprek aangaan met medewerkers 55%

Meer aandacht voor flexibele arbeidsvoorwaarden 43%

Intensivering opleiding- of loopbaanprogramma 41%

Meer aandacht voor exitinterviews 39%

Monitoring van betrokkenheid/employee experience 31%

Door aanpassing van de loonschalen 28%

Toekenning van meer (arbeidsmarkt)toeslag en/of bonussen 22%

Performance management o.b.v. continue feedback 15%

Actief beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie 11%

Verbeteren employee benefit statement 9%

Data-analyse om retentie en vertrek te voorspellen 6%

Op een ander wijze 5%





Dank 
voor 
jullie 
aandacht!


