
GOED GEKOZEN!
Zo werft u de juiste medewerkers aan

Het is belangrijker dan ooit om juiste aanwervingsbeslissingen 
te nemen. Nu de economie stilaan heropleeft, gaan bedrijven 
opnieuw investeren in groei-initiatieven en om deze 
bijkomende projecten te ondersteunen, hebben ze dan 
ook extra gekwalificeerd personeel nodig. Een verkeerde 
beslissing bij de aanwerving van een nieuwe medewerker 
heeft vandaag grote gevolgen voor het bedrijf: verminderde 
productiviteit, verlies van motivatie en hernieuwde kosten 
voor werving en selectie. Inschattingsfouten bij de aanwerving 
kunnen echter niet altijd vermeden worden. Hoe het risico op 
een verkeerde aanwervingsbeslissing geminimaliseerd kan 
worden en welke oplossingen er zijn, naast het ontslag van 
een ongeschikte medewerker, dat hebben we voor u in deze 
gids samengevat.

roberthalf.be

MANAGEMENT  
INSIGHTS

Verkeerde aanwervingen 
herkennen

De veranderde 
rekruteringsmarkt

Met deze gevolgen  
moet u rekening houden

Juist reageren

Tips om het risico  
te minimaliseren

Aanwervingsadvies

http://www.roberthalf.be/?lng=nl_BE&utm_medium=booklet&utm_campaign=man-insights
http://www.roberthalf.be/?lng=nl_BE&utm_medium=booklet&utm_campaign=man-insights


2

roberthalf.be

MANAGEMENT INSIGHTS • Aanwervingsadvies • Zo herkent u een verkeerde aanwerving

Zo herkent u een verkeerde aanwerving

Tijdens het rekruteringsproces hebben bedrijven, onafhankelijk van hun grootte, bepaalde 
verwachtingen van de nieuwe medewerker. Nieuwe werknemers voldoen echter niet altijd aan  
deze verwachtingen: 70% van de Belgische HR-managers die door Robert Half in het kader van  
het onafhankelijke marktonderzoek in 2015 werden ondervraagd, heeft al een medewerker 
aangeworven die niet aan de door hen gestelde verwachtingen voldeed.

Of de aanwervingskeuze juist of fout was, is niet altijd duidelijk tijdens de eerste weken, maar 
wordt doorgaans zichtbaar na verloop van tijd. Hoe sneller u de waarschuwingssignalen herkent, 
hoe sneller u met passende maatregelen kunt reageren. Wanneer de waarschuwingssignalen zich 
geïsoleerd voordoen, is dit meestal te verklaren in functie van de inwerkingsperiode. Stapelen ze zich  
op, dan moet er dringender actie ondernomen worden.  

van de HR-managers heeft al eens  
een medewerker aangeworven die  
niet voldeed aan de verwachtingen.

70%

Waarschuwingssignalen van  
een verkeerde aanwerving

 De medewerker kan zijn takenpakket 
moeilijk afwerken, werkt buiten 
zijn bevoegdheid of overschat zijn 
vaardigheden.

 De kwaliteit van zijn werk voldoet niet 
aan de verwachtingen.

 De medewerker vindt maar moeilijk zijn 
weg in het team. Hij vermijdt contact 
met collega’s, en houdt zich niet aan 
bestaande bedrijfsprocessen. 
 
 
 
 

 De nieuwe collega toont geen besef van 
de strategische oriëntering van het bedrijf 
en stelt zijn eigen doelen bewust boven 
die van het bedrijf.

 De motivatie van de medewerker is niet 
optimaal. Hij is slechts betrokken in de 
mate die nodig is voor de verwezenlijking 
van zijn doelstellingen.

 Het arbeidsethos van de werknemer is 
niet bevredigend. Hij mist regelmatig 
afspraken en deadlines, en komt ook 
vaak te laat aan op kantoor. Klanten, 
collega’s en andere zakenpartners klagen 
over de medewerker.
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De veranderde rekruteringsmarkt

Verkeerde beslissingen komen het vaakst voor als de tijd dringt. Ongeacht de urgentie, de gevolgen 
van een mogelijk verkeerde beslissing wegen zwaarder door dan een situatie waarin de vacature later 
ingevuld wordt door de juiste medewerker.

Veel bedrijven volgen bij de rekrutering al jarenlang dezelfde strategie. De rekruteringsprocessen moeten 
echter aangepast worden aan de veranderde rekruteringsmarkt:

  Grote competitiedruk: de veranderingen in de markt doen zich veel sneller voor. 
Het volstaat niet meer om enkel de eigenlijke functietaken af te handelen. Elke 
medewerker moet vandaag meetbare resultaten kunnen voorleggen, voldoen aan hoge 
kwaliteitsnormen, zorgen voor tevreden klanten en de kosten onder controle houden.

  De ‘standaard vaardigheden’ volstaan niet meer: medewerkers krijgen er steeds 
meer taken, projecten en verantwoordelijkheden bij die bovendien sneller moeten 
worden opgevolgd. Ze worden ook geacht zich steeds flexibeler op te stellen en meer 
zelfstandigheid en initiatiefkracht aan de dag te leggen. 

  Technologische vooruitgang: bijna elke taak moet sneller en efficiënter dan vroeger 
afgehandeld worden. Bedrijven hebben dus behoefte aan werknemers die zich kunnen 
aanpassen aan deze digitale veranderingen.

  Veranderde wetgeving: bedrijven dienen ook continu rekening te houden met de 
veranderde wetgeving. Zo bracht het eenheidsstatuut o.a. de afschaffing van de 
proefperiode en de wijzigingen betreffende de opzegtermijnen met zich mee, wat 
implicaties heeft op het aanwervingsbeleid.

  Salaris dat niet in verhouding was met prestaties

  Het hernieuwde rekruteringsproces

  Trainings- en opleidingskosten

  De tijd besteed aan het onboarden

  De verloren productiviteit

  De verloren omzet

  De verloren klanten

De mogelijke kosten van een verkeerde aanwervingsbeslissing
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De gevolgen van een verkeerde aanwerving

Volgens de 200 ondervraagde HR-managers is gemiddeld 11% van het personeelsverloop het gevolg 
van een verkeerde beslissing bij de aanwerving. De concrete gevolgen van een verkeerde beslissing 
op personeelsvlak beperken zich echter niet enkel tot extra werk voor de HR-afdeling. De gevolgen 
treffen ook:

De productiviteit: voor 56% van de HR-managers is productiviteitsverlies het voornaamste gevolg van 
een verkeerde aanwervingsbeslissing. Enerzijds ontstaat dit verlies door de ondermaatse prestaties 
van de medewerker, anderzijds door de extra inspanningen van leidinggevende(n) en collega’s. 

De afdeling: ongeschikte medewerkers hebben vooral een negatieve invloed op het moreel van 
hun collega’s. Daarvan is 20% van de ondervraagde HR-managers overtuigd. Collega’s voelen zich 
onder druk gezet omdat ze het werk van de nieuwe medewerker moeten overnemen of ondermaatse 
prestaties moeten opvangen.

Het bedrijf: de verkeerde aanwervingsbeslissing heeft volgens 18% van de HR-managers vooral 
(extra) kosten tot gevolg. Deze omvatten hoofdzakelijk kosten die verbonden zijn aan het hernieuwde 
rekruteringsproces, het salaris van de werknemer dat niet in verhouding was met zijn prestaties  
en opleidingskosten. 

Het management: nieuwe medewerkers nemen doorgaans deel aan een onboarding-programma. 
Het inwerken en opleiden van een ongeschikte medewerker vergt dus extra tijd van collega’s, de 
leidinggevende, het HR-departement en het eventuele opleidingsdepartement.

De klanten: goede klantenrelaties zijn gebaseerd op een positieve, persoonlijke relatie met de 
medewerkers. De negatieve houding van een werknemer kan echter niet alleen het imago van het 
bedrijf beschadigen, maar kan zelfs leiden tot het verlies van klanten.

Bron: onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers

Top 3 gevolgen van verkeerde aanwervingsbeslissingen

56% 
Productiviteitsverlies

20% 
Onrust binnen het team / Laag  
moreel onder de medewerkers

18% 
Financiële kosten
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Zo reageert u juist op een verkeerde aanwerving

Zodra u vaststelt dat de nieuwe medewerker niet geschikt is, dient u passende maatregelen te nemen. 
Het ontslag zou echter als laatste redmiddel moeten beschouwd worden. Om de al gemaakte kosten  
zo veel mogelijk te beperken, adviseren wij een driestappenplan:

STAP 2: ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN TOT OVERPLAATSING

Werd de medewerker misschien ingezet voor de verkeerde functie? Mogelijk komen 
zijn sterke punten pas aan het licht als hij passende taken toebedeeld krijgt. Analyseer 
daarom zijn vaardigheden en zet hem in voor afdelingsoverschrijdende projecten. Zo 
kan er vastgesteld worden of de medewerker mogelijk op andere gebieden kan worden 
ingezet. Bij overplaatsingen moet u nauw samenwerken met de HR-afdeling en het nodige 
juridische advies inwinnen zodat de wettelijke voorschriften steeds gerespecteerd worden.

STAP 3: ONTSLA DE WERKNEMER

Als de maatregelen van de eerste twee stappen geen resultaat opleveren, blijft 
doorgaans alleen het ontslag over. Ook al kosten een ontslag en een herhaling van 
het rekruteringsproces doorgaans tijd en geld, toch kunt u een dergelijke medewerker 
niet behouden. Maak op een professionele en eerlijke manier een einde aan de 
arbeidsovereenkomst. Betrek steeds het HR-departement, de eventuele juridische 
afdeling of uw externe juridisch adviseur in deze beslissing en in het proces.

STAP 1: HAAL HET BESTE UIT DE MEDEWERKER

Onderzoek waarom de prestaties van de nieuwe medewerker niet aan uw 
verwachtingen voldoen. Heeft de medewerker de vereisten voor de functie niet volledig 
begrepen? Is het onboarding-proces niet optimaal verlopen? Mist de medewerker 
belangrijke informatie? Zorg ervoor dat de medewerker over alle nodige middelen 
beschikt die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taken. Laat hem begeleiden door 
een ervaren en begripvolle collega en werk met doelgerichte trainingen. Tref speciale 
maatregelen voor managers die in de omgang met medewerkers tekortschieten.

Het driestappenplan bij een verkeerde aanwervingsbeslissing
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Tips om het risico op een verkeerde aanwerving te minimaliseren

Voor 79% van de ondervraagde HR-managers is het een uitdaging om gekwalificeerde professionals te 
vinden. Het tekort aan specialisten wordt door de meerderheid van de HR-managers aangehaald als 
de grootste oorzaak hiervoor. Andere oorzaken zijn een gebrek aan commerciële en zakelijke kennis 
en een te grote concurrentie.

Gemiddeld wordt 19% van de vacatures 
ingevuld via doorverwijzingen, aanbevelingen 
of referenties.

19%

Bron: onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers

Top 3 redenen voor de moeilijke zoektocht naar gekwalificeerd personeel

48% 
Gebrek aan technische 

niche-experts

26% 
Gebrek aan 

commerciële, zakelijke 
vaardigheden

15% 
De vraag is groter  
dan het aanbod
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In een arbeidsmarkt waar de vraag voor specialisten en professionals met een specifieke expertise 
groter is dan het aanbod is het uiterst belangrijk om voor een optimaal rekruteringsproces te zorgen. 
Deze checklist helpt u om de risico’s op een verkeerde aanwervingsbeslissing te minimaliseren:

“Do’s-and-don’ts” bij de aanwerving

De aanwerving  
alleen afhandelen

Te veel  
verwachten

Gebruik maken van standaard 
personeelsadvertenties

Zoeken op plaatsen die  
anderen ook gebruiken

De oplossing verwachten  
van het internet

Te lang wachten

Een (te) laag  
salaris aanbieden

Vraag feedback aan (senior) collega’s over het functieprofiel  
van de open vacature of doe een beroep op een gespecialiseerd 
rekruteringsbedrijf.

Bepaal welke vaardigheden essentieel zijn voor de functie (‘need-to-
have’) en welke (verder) ontwikkeld kunnen worden aan de hand van 
trainingen en opleidingsprogramma’s (‘nice-to-have’). 

Besteed voldoende aandacht aan het ontwikkelen van de 
personeelsadvertenties en vermeld interessante details, zoals de 
omvang van het team, ‘corporate values’ en opleidingsmogelijkheden. 

Maak gebruik van een variëteit van rekruteringskanalen, maar vergeet 
ook de passieve arbeidsmarkt niet te benaderen. Introduceer bijvoorbeeld 
een programma waarbij succesvolle aanbevelingen worden beloond. 

Onlinetools kunnen heel waardevol zijn, maar persoonlijke interactie 
is toch het belangrijkste aspect in het aanwervingsproces.

Doe een bod zodra u een geschikte kandidaat hebt geïdentificeerd. 
Uw bedrijf loopt anders het risico dat topprofessionals weggekaapt 
worden door de concurrentie.

Bied een competitief verloningspakket aan. U kunt hiervoor  
gebruik maken van de Robert Half Salarisgids.

Don’t Do
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De juiste aanwerving versterkt uw ’employer brand’ 

Een sterke groei van uw onderneming, nieuwe projecten, de uitbreiding van het productportfolio of het 
onverwachte vertrek van een medewerker: er zijn heel wat redenen om een nieuwe medewerker aan te 
werven. Meer dan een kwart (28%) van de ondervraagde HR-managers is van plan om in de eerste helft 
van het jaar nieuwe/extra jobs te creëren en nog eens 46% wil vrijgekomen bestaande posities invullen. 
De strijd om toptalent zal in 2015 aanhouden. Bedrijven die dus juiste aanwervingsbeslissingen nemen, 
winnen een sterk competitief voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Het risico op een verkeerde aanwervingsbeslissing, en de daaruit voortvloeiende kosten, kunnen door een 
bewust en goed voorbereid rekruteringsproces geminimaliseerd worden. De aanwerving is daarnaast ook 
een fundamenteel onderdeel van een sterk ’employer brand’. Wie er namelijk voor zorgt dat de ervaring 
van alle sollicitanten – ook van diegenen die de laatste ronde niet haalden – positief is, zal ook in de 
toekomst de beste medewerkers kunnen vinden en aanwerven.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste 
gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht 
in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 340 filialen waarvan 11 
gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor 
tijdelijke, permanente en interim-managementopdrachten voor professionals 
gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank-  
en verzekeringssector), IT, administratie en juridische materies.

Bent u op zoek naar een nieuwe  
medewerker, contacteer ons vandaag nog.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en januari 
2015 in alle anonimiteit door Market Probe, een internationaal onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 
200 HR-managers over heel België.
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