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WERVEN ONGESCHIKTE MEDERKER KAN BEDRIJVEN DUUR KOMEN TE STAAN 

 

 78% van de Nederlandse HR-managers heeft weleens een medewerker aangenomen die niet aan hun 
verwachtingen voldeed  

 10% van het personeelsverloop is het gevolg van een verkeerde beslissing bij het werven 

 48% van de HR-managers geeft aan dat productiviteitsverlies het voornaamste gevolg is van verkeerde werving 

 
Amsterdam, 26 maart 2015 – Tijdens het rekruteringsproces ontwikkelen bedrijven vaak bepaalde 
verwachtingen over een nieuwe medewerker. Maar, niet alle nieuwe werknemers voldoen echter aan deze 
verwachtingen: de meerderheid van de Nederlandse HR-managers (78%) geeft aan eerder medewerkers te 
hebben aangenomen die achteraf ongeschikt bleken. En dit blijft niet zonder gevolgen: HR-managers stellen 
vast dat gemiddeld 10% van het personeelsverloop het gevolg is van een verkeerde werving. Dit blijkt uit 
onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van 
financiële en administratieve professionals, waarbij 200 Nederlandse HR-managers werden ondervraagd. 
 
Heel het bedrijf ondervindt gevolgen van aanstelling ongeschikte medewerker 
Het werven van een ongeschikte medewerker heeft invloed op het hele bedrijf - collega’s, de afdeling, het 
management, klanten en de organisatie als een geheel ondervinden hier hinder van. 48% van de HR-managers 
geeft aan dat productiviteitsverlies het voornaamste gevolg is van een verkeerde wervingsbeslissing. Drie op 
de tien HR-managers zijn van mening dat het vooral (extra) kosten tot gevolg heeft. Denk hierbij aan kosten die 
verbonden zijn aan het opstarten van een nieuw wervingsproces, het salaris van de medewerker dat niet in 
verhouding was met de prestaties, opleidingskosten en tijd die collega’s en leidinggevenden besteed hebben 
aan het inwerken. Daarnaast zegt 15% dat ongeschikte medewerkers vooral zorgen voor onrust binnen het 
team.  
 

 
 
Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland vult aan: “Op een arbeidsmarkt waar de vraag naar 
specialisten en professionals met een specifieke expertise groter is dan het aanbod, is het verstandig om het 
wervingsproces zo goed mogelijk in te richten. Om verkeerde wervingsbeslissingen te voorkomen en de daaruit 
voortvloeiende kosten te minimaliseren, dienen werkgevers hun wervingsprocessen regelmatig te analyseren en 
tijdig aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.” 
 

http://www.roberthalf.nl/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage


 

De waarschuwingssignalen van een verkeerde wervingsbeslissing 
Bedrijven hebben er baat bij om snel te reageren als een ongeschikte medewerker is aangenomen. Aan de 
hand van een aantal ‘waarschuwingssignalen’ kan er op korte termijn worden opgemaakt of een nieuwe 
medewerker toch ongeschikt blijkt te zijn. Hoe sneller bedrijven de waarschuwingssignalen herkennen, hoe 
sneller ze met passende maatregelen kunnen komen.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en is uitgevoerd tussen december 2014 en januari 2015 door 
Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder 200 HR-managers over heel Nederland. Dit 
onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, 
talentmanagement en trends op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 

Download de gids “Management Insights: Goed gekozen! Zo werft u de juiste medewerkers” voor meer 

onderzoeksresultaten en tips. 

http://www.roberthalf.nl/juist-werven/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=press-release&utm_campaign=management-insights-1


 

Over Robert Half 
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 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-managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau 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 roberthalf.nl  
 
Volg Robert Half via:  

 
 

 
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Isabelle Beverwijk / Lieselotte Hoegee 
E-mail: Isabelle.Beverwijk@hkstrategies.com / Lieselotte.Hoegee@hkstrategies.com 
Tel: +31 (0)20 404 47 07  
 
Robert Half 
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Benelux 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net 
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