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Via ons project “HRM in het vrije beroep”, met de 

steun van het Europees Sociaal Fonds, helpen we u 

op verschillende manieren bij de uitbouw van uw 

personeelsbeleid: praktische tools, checklists, oplei-

dingen en infosessies… én het boek “Medewerkers 

in het vrije beroep”, waarvan u nu gratis een ge-

drukt exemplaar kan bestellen, met een eenvoudig 

mailtje naar info@federatievrijeberoepen.be. U 

kan tevens de digitale versie van dit boek downloa-

den op onze website: www.federatievrijeberoepen.

be. Het boek bevat heel wat praktische tips, advie-

zen en toetsingslijsten en is dus een onmisbaar wer-

kinstrument voor uw personeelsbeleid.

We selecteerden hier alvast twee praktische tools/

checklists uit het boek, ter ondersteuning van uw 

HRM-aanpak. Op www.federatievrijeberoepen.be 

vindt u overigens een uitgebreide HRM-toolkit, 

waaruit u onbeperkt en geheel gratis kan putten. 

Een absolute aanrader dus. In de twee checklists 

die we u hier serveren gaan we alvast in op twee 

heel belangrijke maar tegelijk ook moeilijke vragen:

 

motiveren, zodat ze beter presteren, 

hoe krijgt u dat voor elkaar?

nodig is?

WAAROM GAAN
MIJN MENSEN WEG?

Het vertrek van medewerkers is lastig, zowel voor de werkgever als voor de 

medewerker. Bovendien kost het een �inke duit. U moet voldoen aan allerlei 

ontslagvoorwaarden, het zet een domper op de werksfeer, u moet investeren 

in de aanwerving en de opleiding van een nieuwe medewerker. Daarom is het 

voor werkgevers interessant inzicht te verwerven in de redenen waarom een 

medewerker ontslag neemt. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

6REDENEN VOOR VERTREK
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ESF investeert 
in jouw toekomst

 &  & Tips Tricks

Zelfreflectie
Durf uzelf in vraag te stellen en neem uw verantwoordelijkheid op als 

leidinggevende. Laat niet na uzelf te evalueren wanneer een goede me-

dewerker vertrekt, mogelijk bent u (mee) de oorzaak van het vertrek. 

Ontdek de eigenschappen van een goede leidinggevende in de HRM-

toolkit op onze website.

Exitgesprek
Organiseer een exitgesprek met medewerkers die de praktijk verlaten. Het 

biedt een unieke kans om het beleid van uw praktijk te evalueren en om 

interessante feedback te verzamelen om ongewenst verloop in de toekomst 

te voorkomen. Lees meer over het voeren van exitgesprekken en vind een 

vragenlijst en een exitformulier in de HRM-toolkit op onze website.

Luisteren
Luister naar uw medewerkers, identificeer knelpunten en maak er werk -

punten van. Zet uw deur steeds op een kier en organiseer regelmatig func-

tioneringsgesprekken Hoe u die best aanpakt, leest u in de HRM-toolkit.

Feedback
Geef zowel negatieve als positieve feedback, bevestig medewerkers in 

hun plaats die ze invullen in de praktijk. Vind tips & tricks over feed-

back geven in de HRM-toolkit.

De ambities van uw medewer-

kers kunnen sterk uiteenlopen. 

Als werkgever is het uw taak te 

achterhalen welke ambities uw 

medewerkers hebben en daarop 

in te spelen. Ambitieuze mede-

werkers willen vooruit in hun 

carrière, maar kennen de mo-

gelijkheden in hun organisa-

tie nauwelijks. Het is aan u om 

daarover duidelijkheid te schep-

pen. Denk op voorhand goed na 

over de groeimogelijkheden die u 

aanbiedt, ook aan nieuwe mede-

werkers, en wees er eerlijk over. 

Ook al moet u zeggen dat door-

groeien niet echt een optie is.

3GEEN TOEKOMST

We vallen meteen met de deur in 

huis. Uw manier van leiding ge-

ven is bepalend voor de motiva-

tie van uw medewerkers. Als ze 

bij u een gebrek aan toekomst-

visie voor de praktijk ervaren, 

zullen ze snel het gevoel hebben 

dat ook zij geen toekomst heb-

ben in de organisatie. Een goede 

leidinggevende slaagt erin zijn 

team achter enkele gemeen-

schappelijke doelen te scharen. 

Ook een leidinggevende die wei-

nig empathie kan opbrengen 

voor zijn medewerkers zal zel-

den populair zijn bij zijn mede-

werkers. Een goede baas luistert 

- niet enkel voor de vorm maar 

écht - naar zijn medewerkers 

en onderneemt acties met de 

informatie die hij zo verzamelt. 

Het is belangrijk dat een mede-

werker aanvoelt dat hij ge   steund 

wordt en dat u zich om hem be-

kommert.

1EEN SLECHTE 
BAAS

2SLECHTE 
COMMUNICATIE

Slechte communicatie is één van 

de redenen waardoor een slechte 

werksfeer kan ontstaan. Relaties 

verzuren, er ontstaat verwar-

ring of onduidelijkheid en me-

dewerkers voelen zich onzeker. 

Vandaar dat u goed moet com-

municeren. Personeel dat niet 

duidelijk weet wat van hen ver-

wacht wordt, wat er gaande is in 

de praktijk en wat de toekomst 

brengt, zal zelf de hiaten aan 

informatie - al dan niet correct - 

invullen of gewoon afhaken. 

5GEVOEL VAN 
NUTTELOOSHEID

Het is belangrijk dat uw mede-

werkers voelen dat ze nuttig werk 

verrichten. Leg uw medewerkers 

uit hoe hun werk past in het ge-

heel en hoe ze bijdragen aan de 

resultaten van de praktijk. Een 

medewerker die zich onnuttig 

voelt, zal gedemo  tiveerd raken 

en uiteindelijk uit  kijken naar een 

andere job.

We brengen dagelijks minimaal 

acht uur per dag door bij onze 

collega’s. Goed overeenkomen 

met die collega’s en zich goed 

voelen bij hen weegt dan ook 

zwaar door in de jobtevreden-

heid. Als er spanningen heer-

sen op uw werkvloer, wordt het 

verloop groter dan op een werk-

vloer waar een goede werksfeer 

heerst.

Opgelet: als u vermoedt dat er 

gediscrimineerd of gepest wordt 

of als er sprake is van geweld of 

ongewenst gedrag, laat het als 

leidinggevende dan niet na om 

te reageren. Neem indien nodig 

contact op met een externe pre-

ventiedienst zoals Provikmo.

4CONFLICTEN MET 
COLLEGA’S

Loon is zeker niet de enige of be-

langrijkste motivatie voor mede-

werkers, maar medewerkers die 

geen marktconform loon ontvan-

gen of nooit opslag krijgen, kun-

nen ontevreden zijn. Bovendien 

komen ze snel genoeg te weten 

waar ze wel een marktconform 

loon krijgen. Om de loonkosten 

niet de pan uit te laten rijzen is 

het interessant om extralegale 

voordelen zoals maaltijdche-

ques, een internetabonnement, 

een groeps  verzekering of een 

hospitalisatieverzekering aan 

te bieden. Zeker die twee laat-

ste versterken de loyaliteit. 

6EEN SLECHTE 
VERLONING

Een goede medewerker kan dus 

vertrekken door een negatieve 

werksituatie, maar ook door om-

gevingsfactoren waar u weinig of 

geen invloed op hebt. Denk aan 

de nood om te veranderen, een 

verhuizing, maar ook een huwe-

lijk, het ouderschap of de reisaf-

stand, enzovoort. 

7 troeven van de vrije beroepspraktijk

De ambities van uw medewerkers kunnen  

sterk uiteenlopen. Als werkgever is het uw taak 

te achterhalen welke ambities uw medewerkers 

hebben en daarop in te spelen. 

Voor GRATIS advies en begeleiding  

rond personeelsbeleid neem contact op met  

charlotte.pollet@federatievrijeberoepen.be

 meer variatie in taken en meer autonomie.

 


