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YER Nederland
Arbeidsbemiddelaar in het hoger segment

 31 jaar ervaring

 Werving & Selectie // Detachering 

 Gespecialiseerde Consultants  



Nulmeting

 Wat zijn veel voorkomende knelpunten op personeelsgebied? 

 Hoe is het verloop binnen uw organisatie?  

 Welke onderwerpen ziet u vandaag graag uitgelicht worden?  



Ontwikkelingen in de markt

❖ Vergrijzing; kennis stroomt uit

❖ Concurrentie starters; veel vraag nieuw personeel

❖ Overvolle orderportefeuilles

❖ Innovaties worden onvoldoende benut door onvoldoende capaciteit



Binden en Boeien vs. Boeien en 

Binden
 Doel; continuïteit waarborgen 

 Wat is binden?  

 Welke methodes worden nu gebruikt? 

 Wanneer is de professional gebonden? 

 Wat is boeien? 

 Welke methodes worden gebruikt? 

 Hoe blijven medewerkers geboeid? 



Casus; actualiteiten  

 Waarom bent u gebonden aan uw organisatie? 

 Onvoldoende besef van de noodzaak 

 Hoe staat uw bedrijf gepositioneerd? 

 Binden en boeien is meer dan werven alleen

 Verschil in generaties

 20-60-20 principe 



Best practices 

 Wat doet u als werkgevers om interessant te blijven? 

 Een vraagbaak

 Een POP 

 Vertrouwen en waardering 

 Een warm welkom 



Casus; Talent Development 

Coach/Psycholoog

 Situatie; 

YER kan een Ass. Projectleider detacheren op een zeer lastig project, 

waar al meerdere interimmers zich op stuk gebeten hebben. Bedrijf X 

heeft twijfels over de voorgestelde kandidate: 

De kandidate is qua leidinggeven onervaren en heeft weinig 

inhoudelijke kennis van de organisatie. Gezien de ervaringen van 

Bedrijf X verwachten zij een lage slagingskans en weinig loyaliteit van 

de kandidate. Het projectteam is deels ouder en deels matig 

gemotiveerd.



“Oplossing” 

 De arbeidsbemiddelaar en bedrijf X komt met een aangepast 

voorstel waarbij iedereen wint.

 Bedrijf X biedt de kandidate een persoonlijk coachingtraject van 
één jaar aan, waarbij zij zich kan ontwikkelen naar een 

Projectleidersfunctie. 

 Bedrijf X betaalt deels mee aan de coaching (via een hoger 

uurtarief), Kadaster heeft het voordeel dat kandidate 

klaargestoomd wordt voor de (schaarse) Projectleidersfunctie.

 Door bovenstaand traject wordt de loyaliteit van de kandidate 
vergroot naar bedrijf X. 



Resultaat

 Na een paar maanden wordt de kandidate versneld Projectleider. 

 Kandidate zegt het zonder de coaching ‘niet volgehouden te 

hebben’. 

 Loyaliteit richting bedrijf X is vanuit de professional is hoger dan 

gemiddeld



Generatie Y (Millennials)

 Tussen 1985 en 2000

 Media generatie

 Grenzeloos 

 Korte aandachtsspanne

 Denkt in kansen

 Groeit op in onderhandelingshuishouden

 Digital Nomads



Wat maakt generatie Y anders?

 ‘Doen’ en niet om ‘wanneer’ werk gedaan wordt

 Vrijheid, zelfontplooiing en ontwikkeling

 Salaris ondergeschikt

 Houdt niet van hiërarchische verhoudingen

 Vast contract ondergeschikt



Pullfactoren generatie Y



Hoe om te gaan met generatie Y?

 Cultuurverandering binnen organisaties:

❖ Flexibiliteit 

❖ Minder gelaagdheid 

❖ Stimuleren 

❖ Groeimogelijkheden & leermogelijkheden

❖ Inspraak & faciliteer kennisoverdracht



Voorbeeld

Vaste evaluatie momenten versus snelle feedback

 Millennials behoefte aan snelle feedback

 Focus organisatie: korte termijn doelen & directe feedback in plaats van 
jaarlijkse functioneringsgesprek

 Maak concrete plannen die dit mogelijk maken 

Gevolg:

✓ Talent Development Programma 

Millennial blijft uitgedaagd, omdat rol en doel continu blijft veranderen. 
Hierdoor is de kans groter dat ze langer in dienst blijven bij de organisatie.



Integreren binnen uw organisatie

 Leidinggevende als eerste verantwoordelijke 

 Verschil in generaties 

 Op de hoogte pullfactoren 

 Doorlopend – menselijk - proces 



Bedankt!


