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Wordcloud poll

In één woord, wat zou je willen leren van deze
sessie?
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Tips
Inspiratie

Retentie

Engagement
Waardering

Tips voor behouden van medewerkers

Binding

Betrokkenheid

Behouden

creativiteit
Vernieuwing

Verlengen honeymoon

Pimmie

Passie overbrengen

Inzichten

Inzicht

Gevoel van trots

Gelukkige medewerker

Boeien en binden
Behoud
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Hoe lang duurt de gemiddelde Job Honeymoon? 0 4 2

3 maanden
67 %

6 maanden
21 %

9 maanden 

2 %

12 maanden
10 %
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The Great Reshuffle Millenials + Gen Z: Hoeveel
# gaan een stoelendans doen qua werk?
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22%
2 %

36%
17 %

41%
44 %

52% 

37 %
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Welke ingrediënten komen in je op wanneer je
denkt aan het behouden van talenten na de job
honeymoon?
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Persoonlijke
aandacht
Ontwikkeling

Aandacht

Wat

Waardering
Scholingwij

nodig

leren

kunnen
heb

bieden

benaderbaar

Zout en peper

Uien en paprika
Transpartant

Saus

Rewarding

Purpose/mission

Opleiding

L&D

In gesprek blijven met elkaar

Groei

Goede gesprek

Fun

Fu

Feedforward

Engagement

Belangstelling
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Wat is het meest waardevolle dat je vandaag
geleerd hebt?
(1/2)

0 2 6

Luisteren en aandacht hebben en

houden

Culture add or culture fit

Veiligheid/ empathie / blijf vragen

stellen

Empathie/gelijkwaardigheid

In gesprek blijven

Commitment op diversiteit en

inclusie

Blijf aandacht geven

Persoonlijke aandacht

Verdiep je in de mens achter de

persoon.

Het gevaar van the great reshuffle

Blijven veranderen

Waar zit je datalek

Talent en medewerkers hebben

constante aandacht nodig

Wees alert

Empathie

Vragen stellen

Persoonlijke aandacht voor iedere

medewerker

In gesprek zijn

Wie zijn de mensen achter de cijfers

Als iemand weg gaat, stop je met

innoveren
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Wat is het meest waardevolle dat je vandaag
geleerd hebt?
(2/2)
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Welke vragen we medewerkers

zouden kunnen en moet stellen om

beter zicht te hebben om zie te

behouden

Culture add or Culture fit

Gelijkwaardigheid

Heldere communicatie

de persoon, geen statistiek

Vragen stellen

Blijf vragen stellen


