TALENT

AAN BOORD

5
manieren om
jouw beste talent
aan boord te
houden.
e-paper RETENTIE

MET DE STEUN VAN

UNIZO vzw - juni 2021

TALENT

AAN BOORD

5 manieren om jouw beste

talent aan boord te houden.

First
impressions
last

1

Weet jij nog hoe je je voelde telkens bij een
eerste schooldag? We worden wel ouder,
maar dat gevoel verdwijnt niet. Het gevoel
van een eerste schooldag is sterk vergelijkbaar
met de eerste dag op een nieuwe job.
De eerste indruk die jouw bedrijf maakt op
jouw nieuwe medewerker, vormt de basis
waarop verder gebouwd wordt. Zorg er dus
voor dat die eerste indrukken, de eerste dagen
en weken van iemand binnen jouw bedrijf
vlot, georganiseerd en voorbereid zijn. Een
duurzame onthaalprocedure is daarbij de
basis.
Hoe werk je nieuwe collega’s in? Wat ligt er
voor hen klaar? Hoe zorg je dat ze alle nodige
info hebben? Voorzie je naast de praktische
welkom, ook een warme welkom? Voorzie je
een agenda?
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Zorgen voor een goede & transparante
communicatie in een veilige omgeving is
zorgen voor je medewerkers.
Door het delen van informatie krijgen
medewerkers meer voeling met de
uitdagingen van jouw organisatie en kunnen
ze zich daar gerichter mee voor gaan inzetten.
Ga voor heldere communicatie die effectief
en doeltreffend is en stem je boodschap af op
de ontvanger(s).
Denk bij het communiceren na over ‘het
waarom’ van de boodschap die je brengt en
wat je erna verwacht. Checken of iedereen
het begrijpt zorgt vanzelfsprekend voor
een betere invulling van die verwachtingen
achteraf.
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Ze zeggen wel eens ‘sharing is caring’ maar
omgekeerd geldt dat ook! Als jij je wil inzetten
(‘zorgen’) voor je personeel, ga je maar beter
met hen in gesprek om te weten wat er leeft.
Stel vragen om te gaan voorkomen eerder
dan genezen van ongemotiveerd personeel.
Door te luisteren wat er speelt in de organisatie
en daarover in dialoog te gaan, kan je heel
wat probleemsituaties te slim af zijn. Door te
zorgen voor een omgeving waarin zo’n open
gesprek mogelijk is, zal de medewerker zijn
bekommernissen ook graag met jou delen.
Wat heeft iemand nodig om gemotiveerd
te blijven, of sterker nog, om te groeien?
Plan maandelijks een momentje in met elke
werknemer en baken dat af.
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“Bedrijven die hun medewerkers niet opleiden
hebben 3x zoveel kans om hen te verliezen
dan bedrijven die hier wel op inzetten.”

Groeien &
boeien
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“60% van de medewerkers zou eerder
blijven bij een bedrijf dat in hun persoonlijke
ontwikkeling investeert dan bij een werkgever
te gaan werken die meer betaalt maar hierin
niet investeert.”
Met een goede training voelen medewerkers
zich gewaardeerd en gelukkig in hun job en
krijgen ze meer autonomie. Dat zorgt op
zijn beurt dan weer voor innovatie en betere
dienstverlening naar jouw klanten toe.
‘Aan werk sleutelen en laten sleutelen’,
dat is de sleutel tot succes – zo zegt
Odisee Hogeschool. Met onderzoek rond
methodieken als job crafting, job carving
en inclusief job design kijken ze hoe ze
ondernemers kunnen ondersteunen in hun
antwoord op vragen als ‘Help, ik vind geen
geschikte kandidaten meer!’, ‘Help, een
medewerker vraagt aangepast werk!’, ‘Help,
hoe hou ik mijn medewerker gemotiveerd
en productief aan boord?’. Door een analyse
van de huidige taken en interesses van de
medewerkers kan er heel wat gesleuteld
worden aan de jobs binnen jouw organisatie.
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Hoe meer mensen in je team, hoe meer
jouw rol als zaakvoerder transformeert. Als
ondernemer doe je vaak alles zelf. Tot je team
begint te groeien natuurlijk. Want dan moet
je de inhoudelijke uitvoering leren loslaten –
en door je team laten opnemen - en meer
focussen op hoe jij jouw team goed kan
aansturen. De vraag is niet langer, hoe kan jij
dat als ondernemer het best doen? Maar wel,
hoe kan je ervoor zorgen dat jouw team het
op de best mogelijke manier doet?
Niet elke ondernemer is een leider, en
die competentie vraagt aandacht, tijd en
ontwikkeling. Maar de return is een tevreden,
productief team met resultaten die voor zich
spreken. Daarnaast creëer je voor jezelf ook
ademruimte als ondernemer. Hoe vaak heb
je niet het gevoel als ondernemer dat alles
op jouw schouders rust? Tijd om los te laten
door duidelijk te delegeren en afspraken te
maken.
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Kan jij hier hulp in gebruiken? Of zijn er andere
personeelszaken waar je tegenaan botst?
Vul onze hr-scan in

in J

PR

enquetes.unizo.be/hrscan
en krijg GRATIS advies
van jouw lokale hr-adviseur
Meer info op
unizo.be/elk-talent-aan-boord
Contacteer ons op 02 212 25 53
of mail naar etab@unizo.be
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