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VRAAG

Wat is in het afgelopen jaar veranderd 
in jouw organisatie als het gaat om 
het boeien en binden van 
medewerkers? 

2



Wat staat er op ónze agenda?

1. Even voorstellen – ik ben Gerry
2. Het groeiende personeelstekort in de zorg
3. Van opgepoetste voordeur naar de achterdeur
4. Stel de zorgmedewerker centraal – met trots
5. Het belang van een positieve medewerkersbeleving
6. Hoe de medewerkersreis de beleving bepaalt
7. Feiten, cijfers & corona
8. Employer branding, de campagne voorbij 



Score

Score

Score

Score

Gerry de Valk – even voorstellen
• 17 jaar uitzendbranche 
• 20 jaar ervaring in de zorg 
• Sinds 2007 zelfstandig ondernemer, eigenaar 

Gerrydevalk.nl
• Partner bureau Werkenmerk 
• Expertise in Employee Experience & Recruitment 



Lage bezetting leidt tot:
o Minder werkplezier en voldoening
o Stress en gezondheidsklachten/inzetbaarheid 

onder druk 
o Slechte reputatie als werkgever

Het resultaat? 
o Wrijving binnen het team
o Burn-out klachten en uitval
o Hoog verloop van personeel/afhaakgedrag

Kortom: een aanhoudend personeelstekort

Effect op de bedrijfsvoering 
o Continuïteit is lastig, laat staan groei
o De zorgkwaliteit staat onder druk

Personeelstekort – een structureel probleem 
én een vicieuze cirkel 



Bovendien: verandering is een constante 

Ingrijpende 
organisatiebrede

veranderingen heeft 
de gemiddelde 

organisatie in de 
afgelopen 3 jaar 

doorstaan 

Van de organisatie 
bevindt zich in een 

vorm van 
transformatie. 

Van de organisaties 
geeft aan dat zij om 

te overleven elke drie 
jaar hun business 

moeten vernieuwen. 

Bron: Gartner inc. Bron: KPMG Bron: Harvard Business Review 
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VRAAG

Herken je dit beeld van verandering? 

Is er binnen jouw organisatie ook sprake 
van veranderingen of misschien zelfs 
van een transformatie?
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Van opgepoetste voordeur 
naar de achterdeur
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In je arbeidsmarktbenadering kom je niet meer weg met ‘wij van wc 
eend ….’ 

o Wat gebeurt er achter jullie opgepoetste voordeur? 
o Kunnen jullie beloftes waarmaken?
o Wat zijn de ervaringen van (ex)medewerkers? 
o Hoe staat het met jullie reputatie gesteld?
o Wat zijn de belangrijkste redenen voor vertrek?

De Employee Experience is ook het fundament onder je reputatie.
Een tegenvallende experience werkt door in de personeelsbezetting.

‘Focus je eerst op het dichttrekken van de achterdeur’



Het is tijd om de zorgmedeweker
centraal te stellen – met trots
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• Belangrijkste verloopmomenten: na 3 maanden en na 3 jaar
- Wat zijn de motivaties om te vertrekken? 
- Wat hebben medewerkers nodig om te blijven? 

• Er werken verschillende generaties binnen de organisaties ( Y en Z)
- Wat zijn hun behoeftes? 
- Wat verwachten zij op digitaal gebied? 

• Memorabele ervaringen maken het verschil 
- Worden deze ervaringen tot stand gebracht? 
- Wat kan er gedaan worden binnen jullie organisatie? 
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Een positieve 
medewerkersbeleving

om voor te komen én te blijven 



81% Afname 
ziekteverzuim

10% Toename in 
klantloyaliteit 

23% Toename in 
winst

43% Afname in 
verloop bij 
organisaties met 
laag verloop 

66% Toename in 
welzijn 
medewerkers

18% Afname in 
verloop bij 
organisaties met 
hoog verloop 

64% Afname 
veiligheidsinciden
ten 

18% Toename in 
productiviteit 

41% Afname in 
kwaliteitsfouten 

Blije 
mede-
werker

Blije 
klant

Meer 
waarde 



De reis bepaalt de beleving

Definitie medewerkersreis: 

‘Alle contactmomenten tussen (potentiële) medewerker en de organisatie
waarbij er een beleving tot stand komt – van pre-hire tot retire’

• Verwachtingen vs. daadwerkelijk beleving 
• Intentie werkgever vs. perceptie medewerker
• Wat ervaart, voelt en denkt de medewerker?
• Wat is de invloed op de band met de organisatie en het werkplezier?
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GREAT 
EMPLOYEE 
EXPERIENCES
DON’T 
HAPPEN 
BY 
ACCIDENT
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Door de medewerkersreis stap voor stap te optimaliseren,
werk je gericht aan een positieve medewerkersbeleving. 

Het resultaat? 
Blije én blijvende medewerkers.



Wanneer is bij 
jouw organisatie de 
medewerkersbeleving 
goed? 



Medewerkers binden én 
behouden

Geen auto-onderdelen pimpen, 
maar de hele auto reviseren zodat 
deze weer loopt als een zonnetje –
nu en in de toekomst.  



VRAAG

Welke organisatie heeft 
jou verrast door de wijze waarop 
de medewerkers hun werk doen?
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VRAAG

Op welke wijze verrassen de 
medewerkers van jouw organisatie 
door de wijze waarop 
zij hun werk doen?
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EMPLOYER BRANDING
Het startpunt is hetzelfde 
• Welke rol wil je spelen in het levensverhaal van je medewerker?
• Waar wil je beroemd om zijn als werkgever

Het vervolg is minder vrijblijvend
• Wat merkt de medewerker ervan in de employee experience?

Wat maakt het voor een medewerker waard om een experience te delen?
• Wanneer wordt een experience de bron van een verhaal om te delen?
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Breng de reis en beleving in kaart
Ga écht in gesprek met medewerkers en kandidaten

• Onderzoek hun behoeftes en ervaringen
• Blijf innoveren, vanuit de medewerkersbehoefte
• Experimenteer en voer veranderingen door
• Closed loop feedback
• Strategie en design thinking
• Innovatie dienstverlening 
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Kijk kritisch naar de huidige gang van zaken: 
• Wat beloven we onze medewerkers?
• Hoe luisteren we gesystematiseerd naar onze medewerkers?
• Hoe verbeteren en innoveren we vanuit medewerkersperspectief?
• Hoe meten en rapporteren we succes?
• Wie is verantwoordelijk voor onze medewerkers?
• Hoe creëren we een medewerkersgerichte cultuur?
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FEITEN, CIJFERS & CORONA



Het is de medewerkersbeleving die telt –
nu meer dan ooit

• Wat is er veranderd door corona? 
• Welke invloed heeft een manager op het werkplezier?
• Hoe belangrijk is de organisatiecultuur voor medewerkers? 
• Wat zijn de voorkeuren van medewerkers in 2022? 
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51 %
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Krijgt regelmatig bevestiging van 
zijn/haar manager dat hij goed bezig 

is

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



96 %
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Van de ondervraagden vindt dat de 
overeenkomst tussen persoonlijke 

waarden en bedrijfscultuur een 
belangrijke factor is om ergens met 

tevredenheid te werken 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



51 %
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Geeft aan dat ze alleen een functie 
zouden accepteren waarbij op afstand 

werken mogelijk is. 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



13 %
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Van de medewerkers komt het vooraf 
geschetste beeld van de organisatie in 
sterke mate overeen met de realiteit 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



33 %
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Van de medewerkers verlaat de 
organisatie binnen 6 maanden 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



70 %
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Van het werkgeluk wordt bepaald 
door de manager  

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



5 keer

32

Meer kans van slagen van een 
verandering als leidinggevenden het 

juiste voorbeeldgedrag laten zien 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



53 %
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Van de sollicitanten vindt de 
vacaturetekst te vaag 

Corona medewerkers onderzoek Motivation & Proof



42 %
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van de medewerkers is positief over 
de medewerkersbeleving

Integron



8 %
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Van de sollicitanten stopt tijdens het 
digitale uploaden van een CV 

Integron
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HR maakt plaats voor EX (employee experience): 
een samenwerking tussen alle afdelingen binnen de organisatie



Organisaties uit andere sectoren leggen de lat hoog
INSPIRERENDE VOORBEELDEN
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ADVIES

1. Beloof wat je waar kunt maken
2. Begin bij de top en de leidinggevenden (alle!)
3. Zorg dat HR, Communicatie en Marketing samen optrekken en hun 

strategische rol pakken. Werken aan een optimale employee experience
(waardoor je de achterdeur dicht krijgt) is niet van één afdeling 
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Rituals geeft elke sollicitant die op gesprek komt
twee cadeautjes, met de vraag er eentje weg 
te geven. 
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NAAR
EEN OPTIMALE 

MEDEWERKERSBELEVING
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04.

Zorg voor een stevig fundament 
Visie op werkgeverschap, talent & 
medewerkersambitie
- Wat is de visie van de organisatie?

- Wat is de missie van de organisatie?

- Wat zijn de kernwaarden van de organisatie?

- Wat voor werkgever wil je zijn?

- Hoe is de cultuur?

- Wat is de medewerkersambitie?

- Wat zijn de strategische doelen van de organisatie?

- Wat is het strategische HR-beleid?

- Is er sprake van ‘Easy to deal with HR’? 

- Is de werkplek op orde?

- Salaris en arbeidsvoorwaarden geregeld? 



Deze werkgever willen we zijn: 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

……………………………………………………………………………

Dit is onze medewerkersambitie: 



Conversatie marketing 
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Creëer een story-cloud van 

aansprekende verhalen over het 

werken bij jou als werkgever via 

medewerker en kandidaat

experiences 

Je werkgeversreputatie is geworteld in de verhalen van ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen zijn: 

• Je huidige medewerkers en flexwerkers 

• Je vroegere medewerkers en flexwerkers 

• Je sollicitanten 

• Leerlingen en stagiaires 

Het aantal verhalen in de markt groeit door:

• Transparantie en sociale netwerken 

• Groei van het verloop 

• Toenemend aantal flexwerkers 
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In een open en transparante, dynamische arbeidsmarkt… 

Conversaties bouwen reputaties 

…..is wie je bent belangrijker dan wie je zegt dat je bent 



Conversatie marketing: verhalen over experiences
vullen de storycloud

Peer-to-peer communicatie
• Geloofwaardig 
• Relevant 
• Vertrouwen 

Twee typen social communicatie: 
• Exposure -> reputatie
• 1-op-1    -> referral

Bied je als werkgever instagramwaardige experiences? 



VRAAG

Bied jij al ‘social-media’-waardige experiences?

Wat maakt dat medewerkers goede verhalen 
over het werken bij jou als werkgever kunnen 
n willen vertellen?
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Employer branding
de campagne voorbij 

• Bouwen van duurzame wederzijds waardevolle relaties tussen 
medewerker en werkgever

• Candidate/Employee Experience is de basis van je relatie en je 
reputatie

• Het gaat steeds meer over conversation marketing
• Netwerken en relatiemarketing 
• De experience van de medewerker staat centraal 

• Employer branding is steeds meer gebaseerd op experiences die 
het waard zijn om te delen



Een sterk werkgeversmerk 
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• Employee Experience gaat om meer dan alleen het geluk van de medewerker, het is cruciaal voor 

het succes en de continuïteit van iedere organisatie 

• Ook voor personeelsbezetting en werkgeversreputatie is employee experience het fundament 

• Denk daarom bij het vormgeven en optimaliseren van ervaringen ook aan hoe deze een ervaring 

wordt om te delen 

• Een goed ontworpen ervaring versterkt: 

- de effectiviteit en kwaliteit van het werk

- de relatie 

- de verbinding met de visie en cultuur 

- de energie 

- het plezier om over je werk te praten 



VRAAG

Wat heb je nodig om succesvol 
aan de slag te kunnen?
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Samen verder praten?
Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Zijn er uitdagingen die je wilt bespreken? 
Heb je persoonlijk advies nodig? 

Ik ga graag met je in gesprek!

info@gerrydevalk.nl
06-11641564 

Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan

mailto:info@gerrydevalk.nl
https://gerrydevalk.nl/

