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ANGST VOOR ONTSLAGRONDES BELANGRIJKSTE REDEN VOOR OPSTAPPEN MEDEWERKERS  

 Volgens 42% van de HR-managers is de angst voor ontslagrondes de belangrijkste reden voor 
medewerkers om het bedrijf te verlaten 

 Bij het vertrek van goede medewerkers doet 65% van de bedrijven een tegenvoorstel 

 Een tegenvoorstel bestaat meestal uit meer flexibiliteit of een hoger salaris 

Amsterdam, 18 december 2013 – De onrust in de arbeidsmarkt zorgt voor een opvallende 
tegenstelling in het gedrag van medewerkers. Aan de ene kant signaleren HR-managers dat het 
vrijwillig vertrek toeneemt, met als belangrijkste reden voor het vertrek de angst voor ontslagrondes 
(42%). Aan de andere kant zien zij dat mensen blijven zitten vanwege de moeilijke arbeidsmarkt. De 
HR-managers geven aan dat het grootste deel (65%) van de bedrijven bereid is goede medewerkers 
een tegenvoorstel te doen als zij willen vertrekken. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Robert 
Half, gespecialiseerd arbeidsbemiddelaar op het gebied van financieel, administratief en 
ondersteunend personeel. De ervaring leert echter dat de meeste medewerkers een tegenvoorstel 
naast zich neerleggen.  
 
Bijna driekwart (71%) van de HR-managers is bezorgd dat hun toptalenten kiezen voor een nieuwe 
uitdaging. De belangrijkste redenen voor vrijwillig vertrek van medewerkers zijn bezorgdheid over de 
prestatie van het bedrijf (65%), slechte werk-privé balans (47%) en stagnerende carrière vooruitzichten 
(26%). Opvallend is dat 69% van de HR-managers de redenen waarom werknemers vertrekken terecht 
vinden. Toch zorgen de vertrekkende toptalenten voor onrust en ziet 20% van de ondervraagden zich 
vaker dan vijf jaar geleden genoodzaakt een tegenvoorstel te doen. Een aantrekkelijk tegenvoorstel 
wordt gezien als een belangrijk wapen in de ‘war for talent’ om de toptalenten te behouden. Toch leert 
de ervaring dat de meeste medewerkers dit voorstel naast zich neerleggen als het niet interessant is.  
 
“Op dit moment is het zeer belangrijk voor bedrijven die hun toptalenten willen behouden, dat zij het 
vertrouwen versterken. De medewerkers moeten weten dat, hoewel het een moeilijke tijd is, het bedrijf 
er alles aan doet de toekomst en concurrentiepositie van het bedrijf veilig te stellen. Hierover open 
communiceren en de tijd nemen zijn de beste manieren om aan dit vertrouwen te werken,” vertelt 
Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. 
 
Een aantrekkelijk tegenvoorstel 
Blijft de angst bestaan, dan is een 
tegenvoorstel het laatste 
redmiddel voor bedrijven om een 
vertrekkende medewerker te 
behouden. Het is hierbij verstandig 
eerst na te gaan bij de 
medewerker wat de redenen zijn 
voor zijn vertrek. Met deze 
informatie is het mogelijk een 
aantrekkelijk tegenvoorstel te 
doen en de medewerker zoveel 
mogelijk tegemoet te komen. Hoe 



 
 

aantrekkelijker het voorstel, hoe groter de kans dat de medewerkers het tegenvoorstel  accepteert. Een 
aantrekkelijk tegenvoorstel bestaat meestal uit meer flexibiliteit (45%), een hoger salaris (44%) of extra 
verantwoordelijkheden (38%). In slechts een aantal gevallen wordt ervoor gekozen een auto van de zaak 
(7%) of extra vrije tijd (12%) op te nemen in een tegenvoorstel. 
 
“Hoewel veel bedrijven een tegenvoorstel doen, zien we dat ze eigenlijk al 'te laat' zijn. Daarom is het 
verstandig voor managers om goed in de gaten te houden welke onzekerheden en wensen er leven bij 
medewerkers. Wellicht kan het vrijwillig verloop voorkomen worden door al eerder arbeidsvoorwaarden 
aan te bieden die anders bij een tegenvoorstel zouden worden gedaan,” aldus Stephan Renken.  
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Over het onderzoek 

De onderzoeksresultaten in dit bericht zijn gebaseerd op de Workplace Survey, het grootschalig internationaal 

onderzoek van Robert Half wat twee keer per jaar onder financieel managers, financieel directeuren en HR 

managers wereldwijd wordt gehouden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, 

bij meer dan 2.000 professionals uit 15 landen: Australië, België, Brazil ië, Chili, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Dubai, 

Hong Kong, Italië, Nederland, Singapore, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werden 

voor dit onderzoek 300 CFO’s, financieel directeuren en HR managers ondervraagd.  

 

Over Robert Half  

Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 

arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 345 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en 

Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps; specialist 

in het uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; 

specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; bemiddelt 

financiële interim-professionals op strategisch, tactisch en operationeel  niveau, Robert Half Financial Services; 

gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire professionals en OfficeTeam; gespecialiseerd in het 

plaatsen van administratieve en secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd 

in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Kijk voor meer informatie op de Robert Half website.  

Voor meer informatie of interviewverzoeken gelieve contact op te nemen met:  

Hill+Knowlton Strategies 

Jorien Baars / Isabelle Beverwijk       Tel.: +31 (0)20 404 47 07 
E-mail: jorien.baars@hkstrategies.com / isabelle.beverwijk@hkstrategies.com  

Robert Half 
Yvonne Huijbregts        Tel.: +31 20 510 67 66 

E-mail: yvonne.huijbregts@roberthalf.net   
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