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DE ARBEIDSMARKT
VAN MORGEN

MENSEN MAKEN ALTIJD
HET VERSCHIL
Een bedrijf is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Elk bedrijf dat de evolutie wil overleven
en zo mogelijk de groei-ambities wil waarmaken, heeft vandaag sterke medewerkers
nodig, die niet alleen over inzet en werkijver beschikken maar die ook passen in een
bestaande organisatie. De bedrijfsleiding heeft begrepen dat het vandaag cruciaal is
dat de medewerkers op hun terrein mogelijk meer expertise en inzicht hebben dan de
bedrijfsleiding zelf. Geschikte medewerkers maken in elke onderneming het verschil. Daar
kan niet voldoende aandacht aan geschonken worden.
Een bedrijf is een team en elke teamspeler moet passen in het geheel en ambassadeur zijn van
het bedrijf waarvoor hij werkt. Om de juiste mensen te vinden voor een bedrijf, doen ondernemers grote inspanningen. Niet alleen om ze te vinden maar ook om ze te behouden. Hoe
goed uw product of dienst ook is, het moet altijd nog binnen een structuur verhandeld kunnen
worden en hiervoor hebben we mensen nodig zoals hierboven beschreven.
Sommige beroepen zijn moeilijker te vinden dan andere, maar wie zoekt die vindt. Soms maken
kleine zaken een groot verschil: het imago van het bedrijf, de reputatie van de geleverde producten of diensten en de waardering die voor bekwame medewerkers bestaat.

Hoe is het vandaag gesteld met de zoektocht
naar geschikte medewerkers? We vroegen
het aan enkele ervaren tenoren uit de sector:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Vlieghe, Acerta
Monda Declercq, Asap.be
Anaïs Volkers, Hays
Thomas Nuyts, Hudson
Danny Rombouts, Monitor
Koen De Clerck, Regis Consult
Maj Buyst, Robert Half
Hans Lambrechts, Unique

Elk van hen is expert in het werven van medewerkers voor het bedrijfsleven. We stellen
ze eerst even aan de lezer voor.

P a n e lg e s p r e k

HR -

werving

&

39

selectie

Anaïs Volkers (Hays): “Wij zijn partners in de rekrutering zowel voor kmo’s als voor multinationals. Mijn
hoofdactiviteit is het contact met grote klanten tot middelgrote bedrijven en heb daarvoor een team ter
beschikking.”
Maj Buyst (Robert Half ): “Ik heb intussen een ruime ervaring bij Robert Half opgebouwd. 18 jaar al werk ik bij dit
gespecialiseerd rekruteringsbedrijf. We bieden tijdelijke, permanente en projectmatige oplossingen in accounting & finance, administratieve ondersteuning, banking & insurance, IT en legal. Wereldwijd beschikken wij over
meer dan 325 kantoren, waarvan 11 kantoren in België. Dankzij de diversiteit van onze divisies helpen we niet
alleen organisaties, maar ook Raden van Bestuur bij hun –vaak moeizame- zoektocht naar zowel junior- als
seniorprofielen en getalenteerde leiders. Ik ben gestart als consultant en ben inmiddels verantwoordelijk voor
de regio Vlaanderen. Doorheen mijn carrière ben ik geëvolueerd van een externe people manager bij klanten
naar een interne people manager waarbij ik intern talenten help ontwikkelen. “
Thomas Nuyts (Hudson): “Ik werk 9 jaar voor Hudson, het voormalige De Witte & Morel, een HR Consultancy
bureau, en ben regiomanager voor Antwerpen. Dit kantoor legt zich toe op rekrutering- en selectieactiviteiten, wat ongeveer 80 procent van onze business uitmaakt. De overige 20 procent gaat naar talentmanagement. Ik stuur een team aan dat het merendeel van haar opdrachten voor kmo’s uitvoert.”
Koen De Clerck (Regis Consult): “Regis Consult is gespecialiseerd in het rekruteren van hoger opgeleide
technische experts, waarbij wij zowel aan permanent staffing als project staffing doen. We zijn 9 jaar geleden
gestart en werken vooral in de driehoek Antwerpen, Brussel en Gent vanuit onze kantoren in Antwerpen en
Gent. Intussen hebben we 60 consultants in dienst voor opdrachten bij kmo’s en multinationals.”
Tom Vlieghe (Acerta): “Wij zijn voornamelijk gekend als sociaal secretariaat, maar helpen vooral organisaties
groeien door de kracht van mensen. Daar past mijn verhaal dan in, waarbij ik verantwoordelijk ben voor
rekrutering en selectie, assessment & development centers, outplacement en loopbaanbegeleiding. Het
gaat dus om talent optimaal in te zetten en te kijken waar mensen goed in zijn. Dit zowel bij het aanwerven
als het doorgroeien, maar ook bij uitstroom onder de vorm van outplacement.”
Monda Declercq (Asap.be): “Asap Select maakt deel uit van Asap HR. Als groep trachten wij volledige HR-dienstverlening aan te bieden. Asap Select specialiseert zich naar meer diepgaande trajects, gaande van werving, selectie, testing, assessment, coaching, managementcoaching en alle andere dienstverlening. Sinds 11 jaar ben
ik hierin gegroeid en doe ook nog steeds veldwerk zowel voor hogere profielen, management profielen als
technische profielen, en dergelijke. De dienstverlening is voornamelijk gericht op kmo’s en grotere bedrijven.”
Danny Rombouts (Monitor): “Wij bestaan 16 jaar. Ik ben hiermee gestart en geleidelijk aan is alles gegroeid.
De activiteiten situeren zich op het vlak van rekrutering en selectie met een specialisatie naar knelpunten.
Daarnaast is alles wat met assessment en development te maken heeft een belangrijke activiteit. Momenteel zijn we met 15 consultants en hebben we kantoren in Wijnegem en Hasselt.”
Hans Lambrechts (Unique): “Unique maakt deel uit van USG People en is in België meer dan 40 jaar actief
als lokale HR-partner. Wij richten ons voornamelijk op de kmo-markt voor wie Unique als HR-partner een zo
totaal mogelijke dienstverlening aanbiedt. Naast werving, selectie en interim voorzien wij ook in tijdelijke oplossingen op basis van projectmedewerkers, en bieden we expertise op het vlak van wetgeving, assessments,
online testen, preventie en veiligheid, ergonomie, enz. Ikzelf ben verantwoordelijk voor onze 10 kantoren in de
provincies Antwerpen en Limburg.”
Van hen willen we weten wat zij in de sector hebben zien veranderen en wat er ons in de nabije toekomst
te wachten staat.

Monda Declercq
HR-advisor ASAP Select
Karaktereigenschappen
Enthousiast, gedreven, leergierig en gepassioneerd, flexibel
en georganiseerd, betrokken,
empatisch en geïnteresseerd,
op zoek naar uitdaging in boeiende materie, communicatief
Ervaring
Masterdiploma Toegepaste
economische wetenschappen
behaald met specialisatie Human Resources Management.
11 jaar werkzaam bij ASAP HR
group en ruime ervaring met
werving en selectie van diverse profielen (HR, ICT, commercieel, finance, engineering
– management en operationeel niveau), assessment en
development centers (diverse
tools zoals Thalento, cebir, SHL,
rollenspelen, …), loopbaanbegeleiding en outplacement en
diverse HR projecten.
Vrije tijd
Muzikant (alt-/tenorsaxofoon,
piano, harmonie) - Badminton
(recreant) en joggen - Creatieve bezigheden met het gezin
en de opvoeding van 2 kleine
kinderen

Interview: Freddy Michiels - Foto’s: Wilfried Deferme

Hays België is een gespecialiseerd rekruterings- en selectiekantoor met meer dan
160 werknemers verspreid over verschillende regio’s. Dankzij onze brede gespecialiseerde
focus, onze nationale verspreiding en onze kwalitatieve aanpak, kunnen wij voor u het beste
talent selecteren. Wij kunnen u helpen met uw tijdelijke of permanente rekruteringen en
bieden ook Contracting, Headhunting, MSP of RPO services aan.

hays.be

Wilt u weten wat wij voor u
kunnen betekenen?
Neem dan contact op
via info@hays.be.

© Copyright Hays plc 2016

GLOBAL EXPERTISE, LOCAL EXPERIENCE
BENEFIT FROM A QUALITY HR PROVIDER
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DIGITALISERING
HEEFT VEEL
VERANDERD
Ons magazine bestaat dit jaar 15 jaar en we maken van dat feit
gebruik om per sector na te gaan wat er allemaal in de voorbije 15
jaar veranderd is en hoe de sector daar mee omgesprongen is.
Algemene opmerking van iedereen is alvast dat vooral de digitalisering een grote impact gehad heeft op de werkorganisatie en –structuur de voorbije jaren. Enerzijds is het voor kandidaten een heel groot
digitaal kluwen geworden om de weg te vinden voor de juiste job
of de juiste sector. Anderzijds is het voor de sector ook niet makkelijk
om de juiste kandidaten te blijven selecteren, omdat er zo een groot
nutswerk voorradig is. Hierdoor moeten bedrijven meer gaan werken
op employing branding om op te vallen in dat digitaal kluwen. Dit
kan door pagina’s in de media, door persberichten en via het online
gebeuren zodanig dat je bij heel veel mensen terecht komt. De digitalisering betekent ook voor de kandidaten een grote verandering.
Vroeger moest men een brief opmaken en versturen via de post. Nu
gaat alles zeer snel en worden berichten verstuurd zonder nadenken
waardoor de drempel sterk verlaagd is. Er is nu wel een grotere keuze
uit kandidaten waardoor men kan zoeken uit kandidaten met de juiste
instelling, de juiste persoonlijkheid en de juiste motivatie en dus niet
alleen op de juiste cv of het juiste diploma.

DE WENSEN VAN DE BEDRIJVEN DIE KANDIDATEN ZOEKEN
ZIJN DIE DE LAATSTE 15 JAAR VERANDERD?
DE PROFIELEN VAN DE VACATURES ZIJN DIE VERANDERD?
Hans Lambrechts: “De jobs zijn verruimd. Een mekanieker in een garage moest vroeger enkel sleutelen, vandaag komt daar heel wat andere
kennis zoals elektronica, kennis van software, enz bij. Meer en meer
wordt ook van hen verwacht om mee commerciële klantencontacten te onderhouden. Des te meer de wereld digitaliseert zal dit een
voortdurende impact blijven hebben op de noden en verlangens van
werkgevers.”
Maj Buyst: “Als bedrijf moet je heel goed weten wat de vaardigheden
zijn die je nodig hebt. Als rekruteerder is het onze rol om onze klanten
meer bewust te maken van wat de echte must-haves zijn voor een
functie en wat de nice-to-haves zijn. Dit is een heel belangrijke switch
geworden. Daarnaast begeleiden we onze klanten ook om niet alleen
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Koen De Clerck
Managing Director Regis Consult Matching Expectations
Karaktereigenschappen
Sociaal, No-Nonsens, Oplossingsgericht
Ervaring
15 jaar ervaring in Sales & HR Management
– Operational & General Management binnen
staffing (Permanent & Project) van technische profielen
(Engineering – Construction – Life Science – IT & Telecom)
Vrije tijd
Culinair: zowel actief koken als uit eten gaan
Reizen/Cultuur - Muziek -Gezin
na te denken over hun reactief aanwervingsbeleid, maar ook hoe ze
proactief op zoek kunnen gaan naar professionals om hun talentenpool te vullen door vooraf een duidelijke jobomschrijving te maken.
Het is heel belangrijk om hen duidelijk te maken dat ze tijd moeten
nemen om een duidelijk profiel op te stellen.”
Anaïs Volkers: “Waar vroeger een werkgever de verwachting had dat
een profiel werd aangeleverd door de ontvangst van cv’s die verstuurd
werden en waarbij kandidaten werden aangeleverd is nu een bedrijf
en werkgever op zoek naar een oplossing voor een probleem en de
gezochte persoon moet allesomvattend zijn. Het gaat niet meer enkel
over een technische criteria en dat betekent ook dat de selectiecriteria
in een tendens zit die almaar specifieker wordt en de markt heeft zich
daar naar aangepast. We zijn ons dus allemaal meer gaan specialiseren
omdat de werkgevers dat ook vragen zodat we specifiek kunnen gaan
zoeken wat zij nodig hebben. Hierdoor echter gaan misschien de verwachtingen van de werkgevers niet meer realistisch zijn ten opzichte
van wat er beschikbaar is op de markt. “
Tom Vlieghe: “Het verlanglijstje is groter geworden en dat maakt dat
we meer en meer die speld in een hooiberg zoeken. Wij raden onze
klanten ook aan om de kennis die ze zelf in huis hebben nog beter tebenutten. Enerzijds naar interne talentmobiliteit, anderzijds om nieuw
potentieel aan te werven en zelf te ontwikkelen met de kennis die
aanwezig is in de organisatie.”
Thomas Nuyts: “Vooral met betrekking tot de sociale skills bestaat de
neiging dat men advies en ondersteuning buitenaf zoekt. Ik denk dat
daarin onze rol naar voren komt om hen daarin te begeleiden, te adviseren en als ‘trusted’ partner en adviseur te kunnen optreden en de
selectie te maken op vaardigheden en competenties. Potentieel, dat is
een moeilijk begrip, want hoe kun je dit meten, hoe kun je dit in kaart
brengen bij iemand die je voor u krijgt en pas van de schoolbanken
komt of bij iemand met een paar jaar ervaring. “
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NIET HET BEDRIJF
MAAR HET PROJECT IS
BELANGRIJK GEWORDEN
Voor wie werkt de nieuwe generatie het liefst? Speelt de reputatie van een bedrijf een rol?
Wordt de voorkeur aan een klein bedrijf gegeven of toch liever aan een groot bedrijf?
Hans Lambrechts: Kandidaten zijn niet langer op zoek naar een klein, middelgroot of groot
bedrijf. De nieuwe generatie wil vooral een interessant project waarbij ze zich verder kunnen
ontwikkelen en waarbij ze het gevoel hebben van waarde te zijn. Als men als werkgever een
uitdagend en boeiend verhaal kan brengen dat aansluit bij de brede behoeftes die kandidaten
vandaag hebben, dan kan men de best beschikbare potentiële werknemers aantrekken.”
Monda Declercq: “Kandidaten shoppen meer naar het juiste pakketje voordelen. Dus niet alleen op salaris en flexibiliteit, maar ook over voordelen zoals een firmawagen. Er is meer aandacht voor de relatie werk en gezin
De specialisten in werving & selectie, de selectiekantoren, hebben vandaag als taak de brug te
slaan tussen de 80 à 90 procent kandidaten die vandaag niet actief op zoek zijn en de behoeftes van hun klanten daar tegenover te stellen. Zij moeten deels proactief werken. De meeste
kantoren werken niet vanuit de vacatures maar vanuit de kandidaten. Op het moment dat zij
bereid zijn, moeten zij ze opvangen en de mogelijke opportuniteiten bij de klanten voorstellen.
Employer branding is een mooi woord waar heel veel onder valt.
Koen De Clerck: “De periode dat kandidaten voor bepaalde bedrijven met naam kiezen is voorbij. Het project waar een kandidaat aan kan meewerken is veel belangrijker geworden dan de
vacature of het bedrijf op zich.”
Maj Buyst: “Zowel een kmo, een groot bedrijf als een multinational kan verschillende generaties
aantrekken. De grootte van het bedrijf is niet echt van belang. Het gaat vooral om waar het
bedrijf voor staat en wat het kan bieden. Het is dus belangrijk om de waarden van je bedrijf
goed uit te spelen om medewerkers duidelijk te maken wat de toevoegde waarde is van de
organisatie. Wat maakt jouw bedrijf zo uniek? Wat drijft je medewerkers? Die troeven moet je als
organisatie in de strijd gooien om talent aan te werven en te behouden. Kandidaten zijn veel
mondiger geworden en gaan ook veel duidelijker meegeven waar zij naar op zoek zijn. Heel
wat bedrijven onderschrijven steeds vaker het belang van deze ‘employer branding’, zonder
daarvoor kostelijke marketingtechnieken te gaan gebruiken. Het gaat namelijk vooral om op
authentieke wijze aan te tonen waarom het interessant is voor jouw bedrijf te willen werken.
Sociale media vormen dan ook een uitstekende tool om je reputatie als werkgever tentoon
te spreiden. Ook de bedrijfsleiding en bij uitbreiding alle bestaande medewerkers zijn niet te
onderschatten ambassadeurs van de organisatie.”
“Uiteraard heeft dit ook een impact op hoe we te werk gaan om de juiste mensen op de juiste
plaats te vinden. Wij gaan steeds een open gesprek aan met onze kandidaten over wie onze
klanten zijn zodat zij een duidelijk beeld hebben van wat de competenties, de bedrijfscultuur
en de waarden van het bedrijf zijn. Vervolgens vertrekken we vanuit de noden van de kandidaat
en matchen we dat aan het gezochte profiel en de bedrijfscultuur van onze klant. Alle competenties moeten niet bij de start aanwezig zijn, want we zoeken voornamelijk kandidaten met
potentieel die mee kunnen groeien met het bedrijf.”
Thomas Nuyts: “Het is belangrijk om als kleinere speler, zeker een organisatie die zich begeeft in
een B2B context, toch te denken aan hun imago. Een werknemer kiest voor en project of kiest
een werkgever. Een werkgever dient zich wel te profileren om dit nadien te gebruiken in het
aantrekken van talent.”
Koen De Clerck: “Wij hebben daar als kantoor een belangrijke rol in te spelen, zeker naar de kmomarkt toe. Uiteindelijk hebben de kmo’s vaak de middelen niet of de marktkennis om aan employer
branding te doen. Wij stellen vacatures voor aan onze kandidaten en vaak kent de kandidaat het
bedrijf nog niet. Naar die kmo’s toe kunnen wij zeker een toegevoegde waarde bieden door het
bedrijf op de kaart te zetten. Zij hebben daar dikwijls niet de middelen voor en/of kennis van.”

Thomas Nuyts
Regio Manager Antwerpen Hudson
Karaktereigenschappen
Breeddenkend
Pragmatisch
Resultaatgericht
Servicegericht
Communicatief
Ervaring
11 jaar ervaring binnen rekrutering
& selectie en talent management,
waarvan 9 jaar binnen Hudson.
Vrije tijd
Vader van 2 zonen, actief voetballer,
passief wielerliefhebber, concertganger

Danny Rombouts
Zaakvoerder Monitor Personeeelsadvies
Karaktereigenschappen
Optimistisch, Realistisch, Leergierig en
Doorzetter
Ervaring
Bedrijfspsycholoog, +20 jaar ervaring
in werving, selectie, screening en
assessment waarvan laatste 16 jaar als
zaakvoerder van Monitor.
Vrije tijd
Fietsen en joggen

42

HR -

werving

Monda Declercq: “Onze adviesrol naar kmo’s is veel waardevoller. Wij
kunnen informatie bezorgen en aan interactie doen door aan de bedrijven te zeggen wat concurrenten bieden aan kandidaten en als je
als bedrijf kandidaten wil aantrekken denk dan even na over deze aanbiedingen van uw concurrenten. Het selectiekantoor kan daar dus
zeker een rol in spelen. “
Tom Vlieghe: “Employer branding is veel meer dan een grote mediacampagne. Daar heeft een kmo de middelen niet voor. Het begint
met een duidelijk verhaal/identiteit hebben en daar authentiek naar
te handelen.Kandidaten/medewerkers zijn op zoek naar een verhaal
waar ze zich in kunnen herkennen en achter zetten.. Dankzij de sociale media zijn de eigen medewerkers de grootste ambassadeurs.
Vroeger ging men aan de toog vertellen wat men meegemaakt had
op het werk. Nu zet hij of zij dat op Twitter en dat is ook employer
branding. Dat is veel authentieker dan een grootse campagne. . Dat
is een hele switch waarmee de werknemers zelf meer aan het woord
komen. Daar mee omgaan is employer branding.”
Koen De Clerck: “Kmo’s kennen vaak die tools maar hebben niet altijd de tijd en de kennis in huis om erin te investeren, want dat is niet
hun core business. “
Maj Buyst: “Naar evaluaties toe zoals peer-to-peer evaluaties, peerto-peerwerk en elkaar mentoren is heel erg aan belang aan het winnen in de markt. Ook het uitdragen van het belang van een bedrijf
via social media wordt meer en meer gedaan. Wij kunnen wel een
rol hierin spelen, maar toch moet het vanuit het bedrijf zelf komen.”
Deze rol is vaak weggelegd voor de oprichter van een bedrijf die
dikwijls zeer bedreven en bevlogen is in zijn vak en dat ook naar zijn
medewerkers uitstraalt, waardoor die op een heel authentieke en
natuurlijke wijze de kwaliteiten van het bedrijf weergeeft zonder dat
er marketing of wat dan ook aan te pas komt. Hij geeft die missie
en straalt dat ook uit. Je ziet dit vaak bij kmo’s en familiebedrijven.
Een groot bedrijf heeft daarvoor een hele afdeling en hier werkt dit
minder sterk dan bij een kmo. Hoe groot een organisatie is speelt
vandaag minder rol. Een werknemer zoekt een verhaal waarin hij kan
geloven.
Hans Lambrechts: “Kandidaten zoeken heel bewust voor bedrijven.
Niet alleen voor de naam op hun cv. Ze kijken ook naar het jobpotentiëel en de mogelijk om daarin te groeien. Een job moet ruimer
zijn dat wat er in de functieomschrijving te lezen staat. Jonge mensen kiezen dus niet altijd nog specifiek voor een groot bedrijf of een
kmo.”
Thomas Nuyts: “Maar de kmo heeft uiteraard ook veel te bieden.
Hierin heb je vaak een job met een bredere verantwoordelijkheid en
men komt minder vaak in een afgelijnd vakje of job terecht. “
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Anaïs Volkers: “In deze tijden moet je wel alert blijven voor stabiliteit. De
meeste multinationals of grote firma’s kunnen toch wel stabiliteit aanbieden, waardoor er vaak wordt getwijfeld tussen een kmo en een multinational. Maar een kmo kan vaak een breder pakket of mogelijkheid van
ontwikkeling en inspraak van ontwikkeling van het bedrijf aanbieden. “

FLEXIBILITEIT IS MISSCHIEN WEL
EEN BELANGRIJK AANDACHTSPUNT?
Maj Buyst: “Bedrijven dienen zich in de context van personeelsretentie
vaker dan ooit flexibel op te stellen en rekening te houden met zowel
de generatieverschillen als de persoonlijke situatie van hun werknemers. Wat een prioriteit is voor de ene werknemer, is dat niet noodzakelijk voor de andere. Vandaag moet een bedrijf in staat zijn om al
haar medewerkers op de werkvloer te motiveren en vooral goed te
luisteren naar hun noden of wensen. Enkel zo kan je er als werkgever
voor zorgen dat op de verschillende noden van de vier generaties
op de werkvloer wordt ingespeeld. Flexibilisering is vandaag meer van
belang dan de grootte van het bedrijf. Het heeft echter niet alleen een
impact op de ‘werving en selectie’ maar ook op de manier waarop je
de werkplek en je werking organiseert. Denk maar aan flexibele werktijden, flexibele verloning, en zo verder.”
Monda Declercq: “Iemand die van de schoolbanken komt wordt toch
nog altijd meer aangetrokken naar het grotere bedrijf. Waarom? Omdat zij hopen meer doorgroeikansen te krijgen en meer ervaring op te
doen. Oudere generaties daartegenover kiezen bewust voor een kmo
omdat zij geen nummer willen zijn, bredere taken willen opnemen,
misschien dichter bij huis kunnen werken en waarin een verschil in
verwachtingen zit.”
Danny Rombouts: “Een kmo kan meer op een gepersonaliseerde manier een traject met een kandidaat doormaken. Een voorbeeld hiervan was een concrete case van een IT-er die gesolliciteerd had bij een
groot bedrijf waar het om een traject ging en waarbij hij zijn toekomstige collega’s niet had gezien op het moment dat hij moest beslissen
en de kmo die daar tegenover stond en waar hij zijn toekomstige collega’s wel ontmoette en hierdoor gepersonaliseerd werd ontvangen
heeft voor de kmo gekozen.”
De rol van de rekruteerder is alleszins belangrijker geworden om de
klanten te motiveren om sneller te handelen en sneller beslissingen
te nemen. Als je proactief weet wat je zoekt kun je daar aan kracht en
snelheid winnen waarbij werknemers gaan kiezen voor wie zij willen
werken. Dan heb je enerzijds personal en employer branding waar het
bedrijf voor staat en anderzijds durven als bedrijf om sneller beslissingen te nemen. Wij raden ook aan om de kandidaat een halve of ganse
dag te laten meedraaien zodat hij ook niet alleen beseft wat de functie
inhoud, maar ook als hij die functie uitoefent ziet hoe zijn kantoor eruit
ziet of is hij in een landscape aan het werken.

Tom Vlieghe
Director Talent Orientation Acerta
Karaktereigenschappen
De karaktertrekken van een echte Acertaan: toegewijd, oplossingsgericht en
leer- en nieuwsgierig.
Ervaring
Beslagen hr-expert met meer dan 10 jaar ervaring in de sector met een bijzondere focus
op Talent Oriëntatie. Talent Oriëntatie helpt organisaties om talent optimaal in te zetten
binnen en buiten de organisatie. Mensen in hun kracht zetten toepassen op het eigen
team om zo ook onze klanten te helpen hiervan de voordelen te ervaren.
Vrije tijd
Volgt hr-evoluties en trends op de voet ook in zijn vrije tijd. Papa zijn van 2 fantastische
kids en af en toe het hoofd eens leeg maken tijdens het joggen.
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RB, VG. 458/BUOSAP, W.INT.017/W.RS.017/W.RE.017 - 00256-406-20121120, 00256-405-20121120 - A.94-A.153

het klikt
Klikt het? Dat is een belangrijke vraag als je
met mensen werkt. En dat doen we allebei.
U hebt de juiste medewerkers nodig om uw
doelstellingen te bereiken. En wij helpen u
graag om ze te vinden. Samen stellen we een
sterk team samen waarin alle talenten mooi in
elkaar passen en elkaar aanvullen. Zodat alles
vlot draait, en uw team samen grootse zaken
kan realiseren. Vanuit onze ervaring helpen wij
u graag om alle stukjes van uw HR-puzzel in
elkaar te passen.
Wil je meer info?
Neem contact op met Greet Van Melkebeke
(0477 650 161 of greet.van.melkebeke@
randstad.be) of Tom Tachelet (0486 29 53 35 of
tom.tachelet@randstad.be)

shaping
the world
of work

Roots in Vlaanderen,
thuis in de wereld.

Samen groeien we:
comfoHRt
Zorgeloos
personeelsbeheer
voor kmo’s

Rekrutering & Selectie
Executive Search
Interim Management
Career Guidance
Talent Management
HR Product Solutions

Het succes van uw onderneming dankt u grotendeels aan
uw medewerkers. Uiteraard wilt u hun dossiers correct en
professioneel beheren. Doet u dat liefst met zo weinig mogelijk
administratieve rompslomp? Dan kiest u voor comfoHRt, de
totaaloplossing van Securex voor zorgeloos personeelsbeheer
op maat van kmo’s.

Ontdek de 8 redenen waarom kmo’s voor comfoHRt van Securex
kiezen op www.securex.be/comfohrt of contacteer ons voor meer
informatie op 02 729 92 85 of contact@securex.be

+32 09 342 54 35 | be-inforequest@hudson.com
be.hudson.com
ANTWERPEN | BRUSSEL | GENT | KORTRIJK | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE
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ER WORDT MEER NAAR
DE WERKNEMER GEKEKEN
Er is de voorbije jaren veel veranderd maar wat is de invloed van de
veranderingen in het kantoorlandschap. Vaste stekken in een groot
kantoorlandschap worden zeldzaam. Omwille van de wens om
flexibeler te kunnen werken, is er minder kantoorplaats nodig binnen
het bedrijf. In hoeverre heeft dit een invloed op de rekrutering?.
Maj Buyst: “De werkgevers gaan inderdaad mee met deze evoluties.
Maar vandaag is er een arbeidsmarkt waarbij er twee soorten van
tewerkstelling zijn, namelijk tijdelijke en permanente tewerkstelling.
Meer dan ooit zien bedrijven het belang in van een flexibele aanwervingsstrategie met een gezonde mix van permanente en tijdelijke medewerkers. In een situatie waarin een medewerker nu bijvoorbeeld
3/5de gaat werken, is de vraag natuurlijk of het bedrijf doorheen het
ganse jaar continue dezelfde workflow kan garanderen. Met een flexibele oplossing kan het bedrijf zorgen dat de balans in evenwicht is en
tijdens piekperiodes alternatieve oplossingen zoeken."
Monda Declercq: “Als de werkgever bereid is om flexibiliteit te bieden
dan moet je niet op zoek gaan naar een voltijdse. “
Koen De Clerck: “Zeker bij de grote bedrijven is het nieuwe werken,
waaronder het landscape-verhaal, een pure besparing. Men moet dus
de vraag stellen of het bedrijf flexibiliteit geeft of gewoon bespaart in
huuroppervlakte. In de meeste gevallen is het gekomen vanuit besparing. Flexibiliteit bij technische mensen, zoals werf- en projectleiders, die
met projecten in uitvoeringsfase bezig zijn, is zeer moeilijk. Zij moeten
op de werf zijn en kunnen niet van thuis uit werken. Er zijn nu al wel
aannemers die daarover meedenken en al zelfs met drones supervisie
van werven doen. Daarin kan een evolutie worden afgewogen, maar er
zullen altijd zaken zijn die ter plaatse zullen moeten gebeuren. “
Danny Rombouts: “Vrij nieuw is dat jongeren nu ook 4/5de willen werken. Dit gaat niet over een balans van werkregime maar over integratie
van werk met privé. Dit een heel ander verhaal in de maatschappij.”
Monda Declercq: “Het is menselijker om van thuis uit te laten werken waardoor bijvoorbeeld kinderopvang minder nodig wordt. Dit is
maatschappelijk heel belangrijk.”
Anaïs Volkers: “Er wordt bij de rekrutering meer naar de noden van de
werknemer gekeken dan naar de noden van de werkgever. Ook naar
flexibele werktijden gaat men kijken welk eisen en vragen de kandi-

Specialist in de selectie van technische experts

Bouw & Infrastructuur

Industrie & Energie
Productie & Onderhoud

IT & Telecom

daat stelt. Om dat talent in huis te halen zal het bedrijf zich aanpassen.
Dit is een goede evolutie.”
Bedrijven hebben een goede mix nodig van permanente medewerkers en deeltijdse medewerkers. Mensen moeten gewoon tevreden
en gelukkig zijn met wat ze doen, dan is de kans ook het grootst dat
ze het goed zullen doen. Vele werkgevers weten niet meer exact waar
hun medewerkers aan het werken zijn elke dag. Hoe langer hoe meer
stellen bedrijfsleiders zich tevreden met deze flexible werkwijze als het
werk maar goed gedaan is en de klanten tevreden zijn. Door flexibel
te werken zijn mensen ook dubbel gemotiveerd en zullen hun werk
misschien beter maar zeker liever doen. Belangrijke vaststelling: het
moet altijd meer en meer zijn en sneller en sneller. Ooit zal hiermee
wel een grens bereikt worden.
Anaïs Volkers: “Het gevaar met die flexibiliteit is dat de werkgevers die
het systeem van 4/5de niet zo goed kennen, wel akkoord zijn met die
4/5de, maar niet beseﬀen wat dit inhoudt. Voor de 1/5de die de werknemer dan opneemt blijft het werk dan wel liggen en dat moet dan
op een andere manier opgelost worden.”
Koen De Clerck: “Je moet je ook de vraag stellen of die 4/5de wel flexibel is. Ik noem dit geen flexibiliteit. Op woensdag of vrijdag thuis zijn
geeft ook een bepaalde stress en een druk met zich mee. Flexibiliteit
betekent voor ons dat het werk gedaan moet zijn, maar dat de plaats
waar je het doet en tijdstip wanneer je het uitvoert niet van belang
zijn. In alle sectoren kan je zeggen dat er piek- en dalperiodes zijn. Het
motiveert mensen om bijvoorbeeld in de afwerkingsfase van een project fulltime te werken en om het rustiger aan te doen op minder drukke momenten. Dat geeft rust en flexibiliteit. Die manier van werken,
zien wij ook bij een aantal klanten. Dat kan dan ook een trigger zijn
voor kandidaten om de stap naar een bepaalde job te zetten. Als we
bijvoorbeeld vacatures moeten invullen voor werk in het buitenland,
dan is dat principe in het algemeen van toepassing. Zij werken veel als
ze in het buitenland zitten en als ze in België zijn, gaan ze af en toe naar
kantoor voor meetings of bij te werken, maar ze krijgen vooral rust om
te bekomen van het werk dat ze in het buitenland hebben gedaan.
Dus waarom kan dat wel voor mensen die in het buitenland werken. “
Maj Buyst: “Voor de ene persoon zijn de uren belangrijk, voor iemand
anders moet zijn takenpakket flexibel zijn, zoals betrokken worden bij
bepaalde projecten. Voor nog een ander kan van plaats wisselen op de
werkvloer een vorm van flexibiliteit zijn. De focus van de HR-afdeling
zal de komende jaren dan ook liggen op de flexibiliteit en het aanpassen van de werkplek aan deze nieuwe manier van werken. Bedrijven
moeten daarop inzetten als ze aantrekkelijk als werkgever willen zijn.”
Tom Vlieghe: “Waar ik sterk in geloof, maar de theorie is makkelijker
dan de praktijk, is: inzetten op talent. Mensen in hun sterkte inzetten.
In mijn team zijn er geen 2 personen die dezelfde job hebben. Het
gaat niet over alleen doen wat men graag doet, want het volledige
werk moet gedaan worden, maar over het inzetten op iemands sterkte
en de zwakte gaan we proberen te managen, maar niet blijvend op
duwen. Dat is een rol die wij kunnen opnemen. Voor iemand in een
kmo of bedrijf die niet met HR bezig is, is dit moeilijk om dit te ontdekken. De diversiteit van de job moet ook in kaart gebracht worden. “

B e D r i J F s r e P O r ta g e

MOtMans & Par tners

MOTMANS & PARTNERS
NU OOK IN ANTWERPEN!
Kwaliteit met een persoonlijke toets, dat is de rode draad
doorheen de geschiedenis van Motmans & Partners. Een kwaliteit
die zich kenmerkt door gericht advies van gedreven en ervaren
medewerkers. Stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied.
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Wij creëren
meer waarde
met mensen”

Motmans & Partners kenmerkt zich door een globale en geïntegreerde HR-benadering van uw organisatie, met de focus op rekrutering
en Talent Management. Dit zowel voor de familiale als niet-familiale
kmo, de lokaal verankerde multinational als voor de publieke sector
in Vlaanderen.

WE CONNECT TALENT
Door een sterke lokale verankering per regio en samen meer
dan 100 jaar ervaring beschikken we over een kwalitatief
netwerk van klanten en kandidaten. Met onze unieke rekruteringsmix, in combinatie met high-level selectietools, zorgen
we voor de juiste match. Onze focus hierbij ligt op hogere
bedienden tot directieleden met aandacht voor uw specifieke
noden alsook de culturele fit in uw organisatie. Als kandidaat
bieden wij u een unieke ervaring bij het vinden van de juiste job of
bij het verder vorm geven van uw loopbaan.

Stuk voor stuk
specialisten in
hun vakgebied.”

WE BUILD PEOPLE
Blijvend investeren in uw menselijk kapitaal is onlosmakelijk verbonden met het succes van uw organisatie. D.m.v. assessment- of development centers, 360° feedback, functiebeschrijvingen, competentiemanagement, evaluatiesystemen, training, coaching,… staan we mee
in voor een onderbouwd talent management.

WE MAKE STRUCTURES WORK
Door het opzetten of het verder ontwikkelen van het HR-beleid met
bijhorende processen en organisatie structuren begeleiden we organisaties in hun transitie. Een aangepaste organisatiestructuur, een onderbouwd remuneratiepakket of een performante overlegstructuur
dragen bij tot een betere werking en meer betrokken medewerkers.
Kortom: WIJ CREËREN MEER WAARDE MET MENSEN!

ELLERMANSTRAAT 84 - 2060 ANTWERPEN | DIAMANTSTRAAT 8 - 2200 HERENTALS | HERKENRODESINGEL 8D/4.02 - 3500 HASSELT | WWW.MOTMANSENPARTNERS.BE
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MOBILITEIT EN
BEREIKBAARHEID
Wat zijn voor een werknemer vandaag de belangrijkste afknappunten? Waaraan hebben
werkzoekenden vooral een hekel?
Thomas Nuyts: “Het belangrijkste afknappunt is de laatste jaren het woon-werk verkeer. De
kmo’s zijn steeds meer verspreid en niet alleen meer in de grote steden gevestigd. Op alle niveaus en van alle leeftijden is dit één van de vaakst gehoorde argumenten om van werkgever
te wisselen. Men zit teveel in de wagen en verliest te veel tijd door file. Noch de werkgever,
noch de werknemer wint hierbij en daar moet een oplossing voor komen. Door de bereidheid
van flexibiliteit te geven door de werkgever zijn werknemers soms niet meer gekoppeld aan
uren. Ofwel zoekt men dichter bij huis. Daarvoor is men bereid een stukje status en loon in te
leveren. “
Anaïs Volkers: “Het behoud van individualiteit is ook belangrijk. Een werkgever moet de mogelijkheid bieden zodat de werknemer zijn projecten kan nastreven of zijn doelstelling kan
behalen. Als men door het beeld van de organisatie of bij het rekruteringsproces het gevoel
krijgt dat men afgeknot zal worden en dat men niet de verwachte vrijheid zal krijgen zal men
ook afhaken. Maar flexibiliteit blijft uiteraard belangrijk. Dat kan te maken hebben met fileleed,
met werkuren, en dergelijke. “

Maj Buyst
Director Robert Half

Koen De Clerck: ““Bedrijven zijn sterk bezig met sociale media en hoe ze het bedrijf via die
kanalen ‘in the picture’ moeten zetten. Maar ze beseﬀen onvoldoende dat het bedrijf ook op
dezelfde manier tijdens een sollicitatiegesprek verkocht moet worden. Een voorbeeld van hoe
het niet moet, is het voeren van een klassiek gesprek vanuit het standpunt waarin kandidaten
vertellen waarom zij aangenomen moeten worden voor de job. De kandidaat moet met een
goed gevoel naar buiten gaan. Er wordt massa’s geld uitgegeven voor employer branding maar
op het moment dat het eigenlijk cruciaal is, gebeurt het vaak niet. “

Ervaring
Ik werk 18 jaar bij Robert Half en ben
destijds gestart als consultant. Inmiddels
ben ik verantwoordelijk voor de regio
Vlaanderen. Doorheen mijn carrière ben
ik dus geëvolueerd van een externe
people manager bij klanten naar een
interne people manager waarbij ik
intern talenten help te ontwikkelen.

Maj Buyst: “Werkzoekenden hebben een hekel aan aanwervingsproces dat te lang duurt. Zeker
in tijden van ‘war for talent’ is het belangrijk dat bedrijven werk maken van het optimaliseren
van hun aanwervingsproces. Kmo’s kunnen zelf hun zoektocht naar geschikt personeel vergemakkelijken. De eerste stap van elk succesvol aanwervingsproces is het opstellen van een
goede functieomschrijving. Een uitgebreid en doordacht functieprofiel geeft een duidelijk
beeld van de verwachte capaciteiten, mogelijke taken en verantwoordelijkheden en helpt zo
om geschikte sollicitanten aan te trekken.”
Lees verder p. 50

Karaktereigenschappen
Communicatief, toegewijd, veeleisend,
assertief, open, sociaal,…

Vrij tijd
Tijd spenderen met mijn gezin. Lekker
uit eten gaan. Genieten van een goede
film. De wereld ontdekken.

YES

Talents

Creating Happiness

Omdat rekruteren van medewerkers
met de juiste attitude een vak apart is!

www.yes-talents.be
+32 3 303 79 69
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recrewtMent

NO-NONSENSE
AANPAK
HR EN UITZENDWERK IN ONGEDWONGEN SFEER
De wereld van HR en uitzendwerk evolueert
ontzettend snel. Het bedrijf Recrewtment
heeft daar even snel een eigen nichemarkt
in uitgebouwd. Met een opmerkelijke
no-nonsense aanpak. Na amper 1 jaar
zet Recrewtment gemiddeld meer dan
500 uitzendkrachten per week aan het
werk. “Wij maken het verschil door onze
collega’s”, zegt gedelegeerd bestuurder
Andreas Pfeﬀer. “Onze crew is het hart van
het bedrijf. Zij garanderen onze klanten
elke dag een perfecte dienstverlening.”
De uitzendsector is een opmerkelijke groeipool. In de grote steden is de concurrentie
bikkelhard. De logo’s van de verschillende
bedrijven hangen er vaak vlak naast elkaar.
Recrewtment heeft zich als nieuweling in die
markt gewaagd en meteen een eigen positie ingenomen. Jong en fris. Groen. “Ik ben al
vele jaren actief in de sector”, zegt Andreas
Pfeﬀer. “Ik was ervan overtuigd dat er nog
ruimte was voor een nieuw initiatief. Met de
steun van een geïnteresseerde investeerder,
de Multi Masters Group, heb ik samen met 2
collega’s eind 2015 de handen in elkaar geslagen en een eigen uitzendbedrijf opgezet.
Na amper 1 jaar werken wij reeds met meer
dan 20 medewerkers vanuit 4 locaties.”
Drie dertigers met samen 30 jaar ervaring
en slechts één ambitie: het verschil maken
in de HR-sector. Vanuit het besef dat het anders kan, beter ook. “Wij engageren ons voor
een dienstverlening op maat”, zegt Andreas
Pfeﬀer. “Wij bouwen een persoonlijke band
op met de kandidaten die we over de vloer
krijgen en een job zoeken. Onze medewerkers steken opmerkelijk veel tijd in een persoonlijk gesprek met ieder van hen. Wij zien
dat als een investering. Het is onze bedoeling

om hen via helder persoonlijk advies aan ons
te binden, om een langetermijnrelatie met
hen op te bouwen. In de uitzendsector wordt
vaak geshopt, mensen gaan van het ene interimkantoor naar het andere. Wij vinden het
fijn dat onze kandidaten alleen bij
ons solliciteren en niet meer
bij andere uitzendkantoren binnenwippen.”

vind je geen standaardfolders zoals nog vaak
het geval is. De noden van de bedrijven veranderen telkens weer, wij stellen onze dienstverlening volledig af op hun wensen. Futureproof, no nonsense daar gaan we voor!”

FLEXIBILITEIT
EN INNOVATIES

Recrewtment
schrijft
teamwork met hoofdletIK WAS ERVAN
Recrewtment
stelt
ters. Andreas Pfeﬀer is
vast dat jonge menbijzonder trots op de
OVERTUIGD DAT ER
sen anders tegen
sfeer binnen zijn beNOG RUIMTE WAS
jobs en werken aandrijf. Een hoge mate
VOOR EEN NIEUW
kijken dan pakweg
aan autonomie, naINITIATIEF IN
20 jaar geleden. Ze
druk op persoonlijke
zoeken hun toekomontwikkeling en weinig
DE HR-SECTOR.”
stige werkgever niet
hiërarchie staan hierbij
meer alleen in passieve
centraal. Daarnaast invespersoneelsadver tenties
teert Recrewtment sterk in
in kranten of magazines. Ze
innovatie. “Wij willen een echte
hebben vandaag ontzettend veel
game changer worden op de Belginieuwe middelen ter beschikking. De socische markt en een voortrekker zijn op vlak
ale media en het internet hebben de hele
van innovatie. In 2017 hebben we op dit vlak
HR-wereld op zijn kop gezet.
een aantal verrassingen in petto.”
Professionele competenties linken met vacatures gebeurt bij Recrewtment in een onBinnen de groep werden intussen zes afdegedwongen sfeer, met een kop koffie of een
lingen uitgebouwd: Customer Excellence
glaasje frisdrank binnen handbereik. In het
(specialisatie in klantencontacten), Logistiek,
hoofdkantoor aan de Jan Van Gentstraat in
Maritime, Technics, Recrewtment Inside (het
Antwerpen kun je je zelfs aan een partijtje
inhouse concept van Recrewtment) en De
tafeltennis wagen.
Crew (een Sociaal Bureau voor Kunstenaars).
Vandaag is er onmiskenbaar een grote
schaarste op de arbeidsmarkt. Volgens de
EFFICIËNTER EN DOELGERICHTER
meeste analyses zal het tekort aan goede
“Wij moeten verder in die richting en nieuwe
profielen de komende jaren verder toenetools hanteren om de screening van kanmen. Recrewtment weet zich dus goed gedidaten te optimaliseren. Bij Recrewtment
positioneerd om zijn groeiperspectieven verwerken wij daarbij efficiënter, sneller en
der uit te tekenen. (MB)
doelgerichter. Ook naar de bedrijven toe. We
werken voor hen gedetailleerde oﬀertes uit
die helemaal op maat geschreven zijn. Bij ons

JAN VAN GENTSTRAAT 5 - 2000 ANTWERPEN - INFO@RECREWTMENT.BE - WWW.RECREWTMENT.BE
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OUDERE WERKNEMERS:

EEN UITDAGING
VOOR BAAS EN MEDEWERKER
Ondanks de toenemende vergrijzing van ons arbeidspotentieel en
het besef dat we straks nog maar krap de openstaande vacatures op
de arbeidsmarkt kunnen invullen, blijven 55-plussers het moeilijk
hebben op de arbeidsmarkt. Oudere werkzoekenden hebben een
extra stimulans nodig om aan de slag te gaan. Voor werkgevers is er
nood aan sensibilisering om die oudere medewerkers in het bedrijf
te houden of nieuwe kansen te geven.

FLEXIBEL WERKEN
Oudere werknemers in routinematige jobs zonder uitdaging hunkeren
sneller naar een vervroegde vorm van uittreden. Je medewerkers af en
toe nog eens uit hun pijp laten komen, is dus zeker een goed idee. Je
kunt ze bovendien met aantrekkelijke arbeidsomstandigheden enorm
helpen om de goesting om nog te komen werken brandend te houden. Iets meer flexibiliteit in de werktijden of een landingsbaan met
duidelijke verantwoordelijkheden in je bedrijf, helpen daarbij wonderwel.

COACHEN
Daarnaast willen oudere medewerkers ook nog duidelijke vooruitzichten krijgen op hetgeen van hen verwacht wordt. Loopbaanbegeleiding helpt zeker om een carrière nog verder vorm te geven en levert
dikwijls een belangrijke bijdrage die de ‘anciens’ kan aanzetten om langer aan de slag te blijven. Dat ondervond ook Ria, die op haar 55, na

20 jaar trouwe dienst, de passie voor haar job voelde verdwijnen. “Mijn
loopbaancoach hielp me op weg door de juiste vragen te stellen. Het
ging er niet om dat ik ‘oud’ was, maar dat ik nog zin had in een nieuwe
uitdaging. Ik had heel wat sterke troeven om uit te spelen, als ik iets
nieuw zocht. Ik moest het alleen durven!”, vertelt ze daarover op de
website van VDAB.

NIEUW
Ons verloningssysteem, waar salaris en leeftijd dikwijls gekoppeld zijn,
zorgt er meer dan eens voor dat bij een aanwerving de keuze gaat
naar jongere, goedkopere, werknemers.
Door een toekenning van een RSZ-korting op het loon van de oudere
medewerker zorgt de Vlaamse regering ervoor dat de kansen op werk
voor die leeftijdsgroep een extra stimulans krijgen. Die maatregel is
overigens helemaal nieuw sinds 1 oktober 2016 en vervangt de vroegere 50+ premie die sinds juli van dit jaar is afgeschaft.

INTEGRATIE
Bovendien zet VDAB in op de combinatie van werken en training op
de werkvloer. Met diverse vormen van werkplekleren bied je mensen
ouder dan 55 mogelijkheden om zich weer te integreren en in te zetten voor een jarenlange samenwerking.
Meer informatie vind je op vdab.be/werkgevers

Nieuwjaar

Nieuwjaarskaart2017.indd 1

16/11/16 16:35
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WELKE TRENDS STAAN ONS NOG TE
WACHTEN OF ZIJN AL IN AANTOCHT?
Tom Vlieghe: “De gaatjes vullen in de rekrutering daar moeten we vanaf stappen . We
moeten ons meer toeleggen om proactief te
rekruteren. We zitten met knelpuntprofielen
en daarin moeten meer opleidingen komen.
Dat is een trend die we zien. We zitten in HR
waar we het zeer moeilijk hebben, want als
we negen afgestudeerde mensen aanwerven
dan moeten we ze zelf opleiden. Dergelijke
evolutie komt er dus meer en meer aan en
daarvoor moeten we meer proactief werken. “
Anaïs Volders: “Een bijkomende trend in de
rekrutering is nog meer de digitalisering. Met
de manier waarop mensen op zoek gaan naar
een relatie, gaan zij ook op zoek naar een job.”
Maj Buyst: “Werk maken van een duidelijke
retentiestrategie, afgestemd op het behoud

T +32 3 870 99 80
F +32 3 830 41 50

/

Group-f

info@group-f.be
www.group-f.be

Group-f

van de ‘high-performers’ maar ook de ‘solid citizens’, de trouwe luitenants waar je steevast
op kan rekenen, verdient een hoge plaats
op de bedrijfsagenda. Talentmanagement,
opleidingen en het opstellen van een salarisbenchmark zijn goede startpunten.”
Tom Vlieghe: “Dit uiteraard zonder de achterdeur op slot te doen. Je mag retentiebeleid niet als een dam zien. Je moet stromend
water blijven behouden. Beter een ex-medewerker die elders verder groeit en tevreden
terugkijkt, dan een vastgeroeste medewerker die blijft. Werknemers staan er ook voor
open later terug te keren. . Onze Candidate
Pulse toonde aan dat vijftig procent van de
30-plussers bereid zijn om terug te keren
naar hun vorige werkgever. Hou dus als werkgever ook contact met die mensen, want ondertussen doen zij nog nieuwe kennis op en
sterke krachten die terugkomen hebben ook
goeie invloed de teamspirit.”
Hans Lambrechts: “Het is ook aan ons om
verder vooruit te kijken. Toekomstige evoluties zoals bijvoorbeeld de impact van
zelfrijdende auto’s, zullen een hele industrie
veranderen. Dit gaat een impact hebben op
garages, concessiehouders, de verzekeringssector, de bankensector, en noem maar op.
Het is aan ons om verder te kijken hoe deze
evoluties zich zullen vertalen naar de arbeidsmarkt en hoe wij er als tussenpersoon tussen
kmo’s en kandidaten tijdig en proactief op
kunnen inspelen.”

20/09/16 10:35

Hans Lambrechts
Regionaal Manager
Antwerpen-Limburg Unique NV
Karaktereigenschappen
Ondernemend, nieuwsgierig, creatief.
Ervaring
Ik heb meer dan 12 jaar commerciële
en leidinggevende ervaring in
communicatie/media en staffing.
Ik werkte o.a. voor goudengids.
be, StepStone, Young Executive
Recruitment (Nederland) en sinds begin
2016 als Regional Manager bij Unique.
Vrije tijd
Naast een drukke job geniet ik zoveel
mogelijk van het leven met mijn vrouw
en twee dochters, tracht ik regelmatig
eens te gaan lopen en heb ik een passie
voor fotografie.
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Anaïs Volders: “Er zijn kandidaten die binnenkomen en in een koningszetel gaan zitten, achterover leunen en hun eisen op tafel
leggen. Waar zit dan de motivatie en de challenge. Als rekruteringspartner is het belangrijk om de balans in evenwicht te houden en
de kandidaat te verduidelijken dat het bedrijf
ook veel te bieden heeft en dat hij gelukkig
mag zijn dat het bedrijf hem wil ontvangen.
Als rekruteringspartner moeten wij de moderator zijn en zorgen dat de balans er blijft.
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