
HR TIPS
voor2023



Als “quit quitting” en “the great resignation”
termen in opmars zijn, betekent het dat de
betrokkenheid van werknemers niet
optimaal is. Een oproep om dit in 2023
recht te zetten.
 
Menselijk kapitaal blijft de belangrijkste
kracht van een bedrijf. Zonder dit talent zal
het zich niet verder kunnen ontwikkelen.
 
Concentreer je daarom op:
 
- De werknemerservaring binnen de
organisatie
 
- De cultuur van je bedrijf en de waarden
die het uitdraagt
 
- De cohesie van je teams en de kwaliteit
van het (sociale) klimaat binnen je
organisatie
 
Het doel? Alles op alles zetten om je
menselijk kapitaal te stimuleren en aan te
moedigen, zodat het zich volledig
ontwikkeld en zijn job ten volle kan
uitoefenen.

1/ Behoud van
talent...

44%
van de HR-managers vindt dat hun bedrijf
geen overtuigende carrièremogelijkheden
heeft (Bron: Gartner)



Alles wat je doet voor je eigen
personeel, zal ook helpen bij het
aantrekken van nieuwe mensen. Dit
is een mooi bijkomend voordeel,
want de war for talent is in volle
gang en wordt alleen maar groter.
 
En aandacht geven aan werving
doe je niet voor niks: groeiende
bedrijven kunnen namelijk niet
zonder nieuw personeel. Dit moet
dus echt focus hebben. Door een
sterkte en unieke identiteit te
ontwikkelen, kun je je
onderscheiden van concurrenten.
Op die manier kun je de beste
profielen aan trekken en met nieuw
personeel kun je snel groeien als
bedrijf.
 
Kortom: Wees uniek en aantrekkelijk
als bedrijf en onderscheid je zo van
je concurrenten.

46%
van de HR-managers beschouwt
werving als een prioriteit (Bron:
Gartner)

2/ … maar evengoed
nieuw talent blijven

aantrekken



3/ Optimaliseer je
“change management”

Organisaties evolueren en transformeren.
Dat is zo. Maar het is cruciaal daarbij
werknemers niet te vergeten. Sterker nog,
ze moeten centraal staan in al deze
veranderingen.
 
Verandering is altijd moeilijk. Of mensen
nu ontvankelijk of terughoudend zijn, elke
verandering kan gevolgen hebben op
inzet, prestaties en zelfs het welzijn van
teams.
 
Het laatste jaar vroeg nog steeds veel
flexibiliteit van mensen: de stuiptrekkingen
van de pandemie, de terugkeer naar
kantoor of de normalisering van hybride
werk. Gewoontes veranderen en muteren
voortdurend.
 
Ons advies: Ondersteun je teams continu
door regelmatig en transparant te
communiceren via bijv. vergaderingen,
gesprekken, webcasts, enquêtes etc.

45%
van de HR-managers zegt dat hun
werknemers moe zijn door alle
veranderingen (Bron: Gartner)



4/ Volg het
timemanagement

kort op

Thuiswerken is de norm geworden. Het
evenwicht tussen werk en privéleven
enerzijds en flexibiliteit anderzijds
hebben een belangrijke plaats
ingenomen in het dagelijkse leven van
heel wat werknemers. Dit konden we al
vaststellen in 2022, maar is nog steeds
van toepassing in 2023.
 
Omarm daarom bovenstaande
begrippen (werk/privé balans en
flexibiliteit) in je organisatie. Ze hebben
immers rechtstreeks verband met de
levenskwaliteit op het werk en de
ontplooiing van je teams.
 
Houd dus je tijdbeheer goed in de
gaten en rust je organisatie uit met de
nodige tools en oplossingen om
behoeften, verwachtingen en andere
eisen van werknemers snel te kunnen
integreren.

En daarmee kan Protime u uiteraard
helpen!

44%
van de werknemers beschouwt "werkuren
en tijd" als de belangrijkste reden om te
investeren en zich in te zetten voor een
bedrijf. (Bron: SD Worx)



5/ Inspelen op de
zoektocht van
werknemers naar
zingeving

Over één ding is heel Europa het eens:
salaris alleen is niet langer noodzakelijk om
je medewerkers aan je te binden.
 
Het zoeken naar zingeving wordt steeds
belangrijker. Tijd om de handen uit de
mouwen te steken en concrete acties uit te
voeren om aan deze specifieke behoeften
tegemoet te komen.
 
Werk daarom aan onderwerpen als:
 
- De sociale verantwoordelijkheid van je
bedrijf en de impact ervan. Je impact op
het milieu is voor velen een dealbreaker
geworden.
 
- Diversiteit, gelijkheid en inclusie: 3 thema's
die steeds belangrijker worden en door
werknemers (vooral de jongere
generaties) worden gewaardeerd.
 
- Toegang tot opleiding en het verwerven
van nieuwe vaardigheden.

32%
32%
van de HR-managers wil werknemers
betrekken bij het bepalen van de
missies van het bedrijf (Bron: Human &
Work).
 


