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BINDEN & BOEIEN
Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

In veel sectoren is er personele krapte. Er is een groot tekort aan Digitale Marketing 

en Finance professionals en ook in de zorg is er schaarste. Het vinden van goed 

gekwalificeerde mensen die ook nog eens matchen met de bedrijfscultuur is een 

lastige en tijdrovende uitdaging. Als je dan de juiste persoon hebt gevonden wil je 

deze ook behouden. 

"Start the retention process when the person is still open to staying and 

not after they've already told you they're leaving."

Er zijn volop vacatures. Daarmee is de kans groot dat als een medewerker het niet naar zijn of haar 
zin heeft, dat zij op zoek gaan naar een andere baan. Een goed retentiebeleid is noodzakelijk.
 
Als je je medewerkers weet te binden en te boeien betekent dat niet alleen meer rust in de 
organisatie, maar ook een grote kostenbesparing en laten we niet vergeten dat de betrokkenheid 
van het team groter is. Dit alles betaalt zich uit in werkgeluk, in hogere productiviteit en dat 
resulteert in betere bedrijfsresultaten.  
 
In deze whitepaper lees je de redenen waarom mensen vertrekken, hoe je mensen aan je kunt 
binden en je leest een aantal ideeën hoe andere bedrijven invulling geven aan verbinding. 
 
Heb je na het lezen van de whitepaper vragen of wil je graag van gedachten wisselen over hoe jij 
jouw medewerkers bindt en boeit? Neem dan contact op met Nienke via info@hr-dienst.nl of 06-
46344445.
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1.  GEBREK AAN WAARDERING & 
ERKENNING

Mensen hebben aandacht nodig, niemand uitgezonderd. Als mensen het gevoel 

hebben dat ze niet gezien worden en niet gewaardeerd worden om hun bijdrage dan 

ontstaat er afstand. Mensen die connected zijn, zijn loyaler, productiever en blijer. 

Gebrek aan erkenning en waardering kan een reden zijn voor mensen om op zoek te 

gaan naar een andere baan. 

"A person who feels appreciated will always do more than what is 

expected."

Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

Betrokkenheid is tweerichtingsverkeer. Hoe betrokken ben jij bij je team? Vraag jij hoe het echt (!) 
met ze gaat?  Weet jij wat er speelt? Laat jij je medewerkers weten wanneer je iets waardeert of 
wanneer je vindt dat ze iets top gedaan hebben? Of vertel jij ze alleen de dingen die niet goed 
gegaan zijn? Waardering en erkenning zit hem niet in grootse dingen. Het gaat vooral om de 
kleine dingen zoals het uitspreken van de 'vanzelfsprekende' dingen. Je mag dan verwachten dat 
medewerkers hun werk goed doen, een schouderklopje wordt gewaardeerd. De medewerker zal 
ook bereid zijn om een stap extra te zetten als die zich gezien en gewaardeerd voelt. Iemand voelt 
zich gewaardeerd wanneer je een compliment over het werk geeft. Bijvoorbeeld dat iemand altijd 
een rapportage op tijd aanlevert zonder daar aan herinnerd te hoeven worden.  Of dat je is 
opgevallen dat iemand zich nooit verschuilt achter excuses en echt zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Iemand voelt zich écht gezien door deze persoonlijke complimenten.
 
Erkenning & waardering: gezien en gewaardeerd willen worden. Een basisbehoefte. Iedereen 
heeft er behoefte aan en de paradox is dat veel mensen er moeite mee hebben om complimenten 
te geven, terwijl ze zelf ook behoefte hebben aan de erkenning en waardering. Maak het een 
thema, oefen ermee, zodat het natuurlijker wordt. 
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INSPIRATIE
De blije doos

Bij Tony's Chocolonely's krijgen nieuwe medewerkers een blije doos voordat ze aan 

hun eerste werkdag beginnen. Dit is niet de blije doos die je kunt ophalen als je 

zwanger bent, maar een welkomstcadeau. Uiteraard is deze doos gevuld met aardig 

wat repen chocola, maar ook met andere zaken die behoren bij een goed 

onboardingstraject. Denk aan de missie en visie van het bedrijf en hoe je eerste week 

eruit ziet. Je voelt je heel welkom al voordat je je eerste werkdag hebt gehad. Wat kan 

jij doen om nieuwe medewerkers warm te verwelkomen en aan je te binden?

"If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a 

mosquito in the room." - Anita Roddick - Quote used by Tony's 

Chocolonely
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2. BELOFTES WORDEN NIET 
NAGEKOMEN
Tijdens sollicitatiegesprekken, wat toch ook een beetje sales-gesprekken zijn wordt 

de baan en het bedrijf goed gepresenteerd. Ook worden er dingen gezegd over 

toekomstige zaken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, werkzaamheden en visie 

van de organisatie. Als in de praktijk blijkt dat de taken zwaarder zijn dan verwacht, 

de afspraken over arbeidsvoorwaarden niet worden nagekomen of dat de 

aangenomen groei uitblijft, dan leidt dit tot teleurstelling bij de werknemer. 

"Don't make a promise you cannot keep and don't say something unless 

you mean it."

Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

Het schetsen van een realistisch beeld en het managen van de verwachtingen wordt 

onderschat hoe belangrijk dit is. Op korte termijn en zeker op lange termijn. Uiteraard 

kan het gebeuren dat er legitieme redenen zijn om gemaakte afspraken niet na te 

komen, maar dan is daar ook een aanleiding voor. Het doen van loze beloftes en het 

oplaten van luchtkastelen om mensen binnen te halen komt je altijd duur te staan. 

Mensen voelen zich benadeeld en vinden jou niet eerlijk. Dit beschadigt de 

vertrouwensband tussen werknemer en werkgever; tussen de persoon en de 

leidinggevende en tussen de persoon en het bedrijf als geheel (imago). Je bedrijf en de 

functie aantrekkelijk maken is belangrijk, maar pas op dat je de dunne lijn niet over 

gaat dat uiteindelijk leidt tot ontevredenheid en een vertrekkende medewerker.  

Mocht het toch gebeuren dat je de gemaakte afspraken niet na kan komen, bespreek 

dit dan altijd met de medewerker en geef een toelichting. Al is de aanleiding al 

duidelijk en kan de medewerker zelf bedenken dat de situatie gevolgen heeft voor de 

gemaakte afspraken, maak dan toch even tijd om met de persoon te gaan zitten. Het 

zijn 10 welbestede minuten. 
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INSPIRATIE
Secret friend op het werk

Een bedrijf in Ridderkerk bindt het team op een ludieke en waardevolle manier. Een 

keer per jaar doen ze alle namen van het team in een schaal. Eén voor één pakt het 

team een briefje en de naam op het briefje is jouw secret friend voor dat jaar. Deze 

persoon kan jij, anoniem(!), motiveren, inspireren en positieve aandacht geven. En 

natuurlijk is het leuk om te raden wie jouw secret friend is. Positief verrast worden, 

gezien worden, aandacht geven en krijgen. Allemaal elementen die bijdragen aan een 

goede werksfeer en die de verbinding in het team sterker maakt. Je kan bijvoorbeeld 

iemand die door een moeilijke tijd gaat een hart onder de riem steken, iemand 

bedanken of iemand zomaar in het zonnetje zetten. Er is altijd wel een goede reden 

voor een verrassing. En tijdens een lunch aan het einde van het jaar werd onthult wie 

wiens secret friend was. Verbazing, waardering en hilariteit alom. De verrassingen 

waren overigens kleinigheden, zoals een kaartje, een reep chocola, een gedicht, een 

compliment en een recept voor een maaltijd. Het zijn de kleine dingen die het doen.

"Het meest oprechte compliment dat we kunnen schenken is aandacht."
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3. GEBREK VERTROUWEN 
LEIDINGGEVENDE
Het bedrijf kan nog zo leuk zijn, de directe collega's hebben een grote invloed. Zo ook een 

leidinggevende. Als een medewerker geen vertrouwen heeft of het vertrouwen verliest in zijn/ 

haar leidinggevende dan vergroot dat het risico dat iemand om zich heen gaat kijken. 

De leidinggevende heeft niet alleen grote invloed op de werksfeer, maar ook op 

doorgroeimogelijkheden, opleidingsbudgetten en salaris. 

Dit geldt ook voor het vertrouwen dat een leidinggevende geeft aan een medewerker. Hoeveel 

autonomie heeft een medewerker in zijn werk, hoeveel vrijheid krijgt een medewerker voor het 

zelfstandig nemen van beslissingen. Uit vele onderzoeken komt naar voren dat het hebben van 

autonomie het werkplezier vergroot.

"A team is not a group of people who work together. It is a group of 

people who trust each other." - Simon Sinek

Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

De verwachting van een medewerker ten aanzien van een leidinggevende is voor iedere 

medewerker verschillend, maar wat minimaal wordt verwacht is dat een leidinggevende oog heeft 

voor de medewerker, ruimte biedt voor ontplooiing en ook sturing geeft aan de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Het welbevinden van een medewerker is iets wat een leidinggevende 

scherp moet hebben. Eigenlijk voordat een medewerker het zelf in de gaten heeft. Feedback 

geven is terugkoppeling geven over zowel het persoonlijk functioneren als werkinhoudelijk. Als 

leidinggevende heb je een signaleringsfunctie en de verantwoordelijkheid om goed voor je team 

en elk individu in het team te zorgen. 

Werkdruk is een groot probleem bij veel bedrijven. Dit heeft op lange termijn ook effect op het 

werkplezier. De beleving van het werk spiegelt af op de leidinggevende. Hoeveel vertrouwen geef 

jij als leidinggevende aan je team? En hoeveel vertrouwen krijg jij van je medewerkers?  
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4. TE WEINIG 
(DOOR)GROEIMOGELIJKHEDEN
Leven is groei en groei is leven. Ontwikkeling is heel belangrijk voor mensen. Als 

medewerkers geen tot weinig ruimte krijgen om zich te ontwikkelen is de kans 

aanzienlijk dat ze om zich heen gaan kijken. Organisaties hebben het ook nodig dat 

mensen zich blijven ontwikkelen. Toch is dit vaak niet goed geregeld bij bedrijven. Als 

mensen het idee hebben dat ze niet kunnen doorgroeien binnen het bedrijf zullen ze 

om zich heen gaan kijken. De wens om te groeien is groot. Niet alleen in salaris en in 

functie, maar in vaardigheden. verantwoordelijkheden, ervaringen en ook persoonlijk 

als mens. 

"Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan weg?', 'Wat als we het 

niet doen en ze blijven?"

Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

Geef je medewerkers ruimte om te ontwikkelen. Wees eerlijk over wat je kunt bieden. 

Ontwikkeling zit niet alleen in arbeidsvoorwaarden, maar ook in  skills, kennis en ervaring. Dingen 

die ze meteen kunnen toepassen in de praktijk. Heb je geen financiële ruimte om trainingen aan te 

bieden, investeer dan in tijd en aandacht. Eerlijke en waardevolle feedback is goud waard voor 

jouw bedrijf en voor je team. Zowel over wat er goed gaat en waar iemand in kan groeien. Mensen 

die geen tot weinig feedback krijgen kunnen daar onzeker van worden. Geef dus altijd feedback 

en laat blijken dat je ze stimuleert om te groeien. Groei zit hem niet alleen in een stap omhoog. 

Door hier het gesprek over aan te gaan  ontstaat er bij beide partijen een goed beeld en manage je 

het verwachtingspatroon. Je kunt ook teamleden aan elkaar koppelen zodat ze elkaar beter 

maken. Jij bent verantwoordelijk voor de groei, maar dat wil niet zeggen dat je het ook zelf moet 

doen. Faciliteer de groei door slim om te gaan met de resources die je hebt. 
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INSPIRATIE
Spelletjes- of filmavond

Werkgevers die het team faciliteren in het leuk hebben op het werk en met collega's 

hebben loyalere medewerkers. Ook al kan iemand bij een ander bedrijf meer 

verdienen als jij als ondernemer goed zorgt voor je team dan betaalt zich dat terug 

door loyaliteit. Ook voor de binding tussen verschillende afdelingen is een spelletjes- 

of filmavond een goed idee. Je leert elkaar beter en op een toegankelijke manier 

kennen en dat komt de samenwerking op de werkvloer ten goede. Je durft eerder op 

een tot voor kort onbekende collega af te stappen of een afdeling op te lopen waar je 

anders niet zo snel komt.

"Connections are made with the heart, not the tongue."

 
 

Wil je sparren over ideëen om je team aan je te binden? Of kun je hulp gebruiken bij de 
uitvoer van het onboardingsprogramma? HR-dienst.nl kan daar bij helpen. Neem contact op 

met Nienke voor meer informatie op 06-46344445 of door een email te sturen naar 
info@hr-dienst.nl.
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5. MISMATCH

Zelfs met zorgvuldige werving en selectie kan het gebeuren dat de verwachtingen niet 

matchen. De werknemer had zich toch een andere voorstelling bij het werk of de 

werkomgeving. De werkgever heeft toch gekozen voor die hoger opgeleide kandidaat 

die zei dat hij een baan dichter bij huis belangrijker vond dan een uitdagende baan, 

maar blijkt daar niet gelukkig van te worden.  Voorbeelden waarbij het mis kan gaan 

en waar je van tevoren niet op had kunnen anticiperen.

"Nothing we do is more important than hiring people. At the end of the 

day, you bet on people, not strategies."

Hoe bind je medewerkers aan je bedrijf?

Ga erover met je medewerker in gesprek en ga als medewerker met je leidinggevende in gesprek 

als je merkt dat de match er niet is. Niemand heeft baad bij een mismatch en vaak is er meer 

mogelijk dan je denkt. Een takenpakket kan verzwaard worden of ligt er een project dat opgepakt 

kan worden. Misschien zijn er mogelijkheden op een andere afdeling in een andere rol. Kijk naar 

wat er wel kan en niet naar wat er niet kan. Mocht je uiteindelijk samen tot de conclusie komen 

dat de match er echt niet is, dan kun je op een prettige manier de samenwerking beëindigen en 

heb je er een ambassadeur voor het leven bij. 
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WERKGEVERSMERK
Authenticiteit

In een wereld waar informatie altijd tot je beschikking is door middel van een paar 

klikken op een telefoon of computer, is het belangrijk dat jouw bedrijf een authentiek 

imago heeft. De filter voor niet authentieke bedrijven wordt bij mensen steeds meer 

aangescherpt. We worden gevoeliger voor bedrijven die laten zien wie ze echt zijn. 

Ook met hun twijfels, fouten en eigenzinnigheden. Bedrijven bestaan uit mensen en 

waar mensen werken is de wereld niet perfect. Integriteit en transparantie dragen bij 

aan geloofwaardigheid. Mensen durven loyaler te zijn aan echtheid. 'Walk your talk'.

"Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen - Loesje'

 
 

Wil je sparren over ideëen om je team aan je te binden? Of kun je hulp gebruiken bij de 
uitvoer van het onboardingsprogramma? HR-dienst.nl kan daar bij helpen. Neem contact op 

met Nienke voor meer informatie op 06-46344445 of door een email te sturen naar 
info@hr-dienst.nl.
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HR SERVICES
Professionalisering              HR Advies

Tijd om van alle losse eindjes één geheel 

te maken.  Om goedwerkende HR 

instrumenten te implementeren en de 

basis goed te regelen, zodat het voor jou 

als ondernemer als voor je team goed 

geregeld is.

Een HR-afdeling op afstand. Vragen van 

jezelf als ondernemer of van je team 

kunnen stellen aan een specialist. Als je 

een team hebt, dan heb je ook te maken 

met de bijbehorende wettelijke 

regelingen en jij als ondernemer wil daar 

niet mee bezig zijn. Je wilt wel dat het 

goed geregeld is.

HR-dienst.nl is je graag van dienst. Wil je eens van gedachten wisselen over hoe je 

jouw medewerkers bindt en boeit? Neem dan contact op met Nienke van Dijk. Zij is 

bereikbaar op 06-46344445 en via info@hr-dienst.nl

HR-dienst.nl ontzorgt jou als ondernemer van een 

startup/ scaleup of MKB organisatie op HR gebied. HR 

dienstverlening op afroep. 100% committed om je te 

ondersteunen op HR beleid en strategie. Een 

professionele HR Business Partner die met je 

meedenkt over (toekomstig) personeelsbeleid en up-

to-date is van de laatste HR en arbeidswetgeving.


