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Bedrijven streven ernaar om het beste uit hun medewerkers te halen, maar schieten 
daarin vaak tekort. Keer op keer wijst onderzoek uit dat coaching een aanzienlijke 
impact heeft op de productiviteit en de voldoening die medewerkers uit hun werk 
halen. Juist nu we een gebrek aan mensen met de juiste vaardigheden hebben, 
helpt coaching om medewerkers te binden. Maar in tegenstelling tot wat je zou 
denken, doen bedrijven niet genoeg om ervoor te zorgen dat hun (aankomende) 
managers klaar zijn voor de toekomst.

In veel sectoren zorgde COVID-19 ervoor dat medewerkers thuis moesten gaan 
werken. Dat leidde ook tot innovatie en de inzet van nieuwe technologie. Hierdoor 
zijn de benodigde vaardigheden van zowel werknemers als werkgevers veranderd. 
Maar zelfs als organisaties herstellen van de pandemie, hebben ze te maken met 
een omgeving die zich kenmerkt door onzekerheid. 

Veel bedrijven hebben er op de juiste manier naar gestreefd om de motivatie en het 
welzijn van hun medewerkers te behouden. Maar ze zijn tekort geschoten in het 
ontwikkelen van hun teams, zodanig dat zij voorbereid zijn op toekomstige 
uitdagingen. Daarom is een reset nodig. Medewerkers moeten nieuwe soft skills 
ontwikkelen, zoals probleemoplossendvermogen, aanpassingsvermogen en 
veerkracht. Deze kwaliteiten zijn noodzakelijk om succesvol te blijven in een markt 
die steeds complexer wordt.

Twee op de drie werknemers (67 procent) in Europa die training of coaching op 
vaardigheden hebben gekregen, geven aan dat dit hun werkprestaties heeft 
verbeterd. Daar tegenover staat dat drie op de tien (28 procent) van de werknemers 
door hun werkgever geen enkele vorm van coaching krijgen aangeboden1. 
Bovendien gebeurt het te vaak dat coaching wel beschikbaar is, maar er geen 
gebruik van wordt gemaakt. Dat doet vermoeden dat (culturele) aanpassing van het 
coachingsaanbod nodig is.

1  Right Management Employee Data, 2021 
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Onderzoek van Right Management toont een aantal zorgelijke 
uitkomsten voor werkgevers over de onzekere staat waarin 
werknemers zich vandaag de dag bevinden. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op een onderzoek gehouden onder vierduizend 
werknemers in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk.

Er zijn echter ook redenen om optimistisch te zijn. Maar liefst 89 
procent van de werknemers die een gerichte (skills) training van zijn of 
haar werkgever kreeg aangeboden, geeft aan dat dit de tevredenheid 
en voldoening over het werk heeft verbeterd2. Coaching helpt 
medewerkers in te zien wat belangrijk voor hen is, en hoe ze de juiste 
prioriteiten kunnen stellen. Zo vergroot goede coaching de motivatie 
van werknemers om voor hun werkgever te presteren.

Topmanagers hebben een cruciale rol als het gaat om het zetten van 
de juiste toon. Organisaties moeten hun aanpak veranderen, door 
meer nadruk te leggen op het ondersteunen van medewerkers bij het 
in kaart brengen van hun zwakkere kanten en het bieden van 
bijscholing op gebieden die hun prestaties verbeteren. Dit geeft niet 
alleen een boost aan het vermogen van teams om bedrijfsdoelen te 
halen, maar ook een impuls aan talentvolle medewerkers om bij de 
organisatie te blijven.

Voor iedere CEO geldt dat investeringen in ontwikkeling tot een 
concrete opbrengst moeten leiden, naast voordelen die minder 
tastbaar zijn. Onderzoek dat is uitgevoerd door de International 
Coaching Federation3 toont aan dat elke euro die organisaties aan 
coaching besteden, zich vier tot acht keer terugbetaalt.

De kwaliteit van de coaching doet er uiteraard ook toe. Externe 
coaches bieden werknemers de kans om opnieuw te kijken naar hun 
capaciteiten, met als voordeel de objectieve blik van de (professionele) 
buitenstaander. Hoe positiever werknemers de coaching ervaren die ze 
krijgen, hoe langer ze bij de organisatie blijven, zo blijkt uit ons 
onderzoek. Individuele coaching, aangeboden door experts en 
gebruikmakend van de juiste technologische systemen, in combinatie 
met voorbeeldgedrag van de meer ervaren teamleden, helpt 
medewerkers de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben 
om te groeien.

2 Right Management Employee Data, 2021 
3  International Coaching Federation Data, 2021

DE WAARDE VAN COACHING

89% van de werknemers die een

gerichte (skills) training van zijn of 
haar werkgever kreeg 
aangeboden, geeft aan dat dit de 
tevredenheid en voldoening over 
het werk heeft verbeterd.

“Veel mensen realiseren zich niet
ten volle wat coaching teweeg 
kan brengen en op welke 
gebieden ze betrekking kan 
hebben. Zo zijn er veel niet-
technische vaardigheden die 
mensen negeren, maar die 
essentieel zijn om succesvol te zijn 

als team en als bedrijf.” 
-Jacques Quinio, Head of Leader Development,
Assessment and Coaching, Europe
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TOEKOMSTBESTENDIGE VAARDIGHEDEN: HET BELANG VAN SOFT 
SKILLS IN DE WERKOMGEVING VAN VANDAAG

Coaching kan van vitaal belang zijn om werknemers beter in staat te stellen om 
goed om te gaan met de continue veranderingen, door hen nieuwe technieken en 
strategieën aan te reiken. Er is wat dat betreft een duidelijk en belangrijk verschil 
tussen 'soft skills' en technische vaardigheden. Werkgevers die het belang van de 
eerste categorie onderschatten, lopen het risico hun beste medewerkers kwijt te 
raken.

Terwijl tekorten aan mensen met de juiste vaardigheden het economisch herstel na 
COVID-19 belemmeren, worstelen veel bedrijven met het vinden van de mensen 
met de juiste soft skills en leiderschapskwaliteiten. Zeven op de tien bedrijven heeft 
het gevoel niet te beschikken over het talent dat nodig is om de organisatie naar 
de toekomst te leiden5. Op dit moment krijgen managers niet vaak de kans om te 
praten over hun vaardigheden en te reflecteren op de uitdagingen waarmee ze te 
maken krijgen. Toegang tot een externe coach die objectief is en in staat om 
allerlei aannamen te bevragen, is een krachtig middel om leiders meer uit hun 
teams te laten halen.

COVID-19 heeft de arbeidsmarkt behoorlijk opgeschud; veranderingen die pas op langere termijn werden verwacht, werden aanzienlijk 
versneld. Hoger-leidinggevenden krijgen te maken met nieuwe krachten: een toenemend aantal medewerkers dat op afstand werkt, 
veranderende technologie en een veel sterkere nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid (denk aan duurzaamheid en social 
return).

De ambities van bedrijven gaan tegenwoordig verder dan het halen van commerciële doelen. En vaak zijn er nieuwe vaardigheden nodig 
om aan deze nieuwe uitdagingen tegemoet te komen. Daar komt bij dat de razendsnelle digitalisering en de uitdagingen door disruptie 
hebben gezorgd voor een heel onvoorspelbaar zakelijk klimaat. Te midden van deze veranderingen is de vraag naar soft skills groter dan 
ooit. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen gaan, moeten bedrijven nieuwe teams vormen die aanpasbaar, creatief en veerkrachtig zijn.

“Het landschap is veranderd en leiders hebben veel meer zaken om over na te denken. Een
grotere focus op het welzijn van individuele medewerkers maakt daarvan deel uit. Het is tijd om 
uit de overlevingsstand te komen, even afstand te nemen en te bedenken wat er echt moet 

gebeuren” 
-Jacques Quinio, Head of Leader Development, Assessment and Coaching, Europe

Onderzoek laat zien dat medewerkers die coaching krijgen aanzienlijk beter presteren, wat leidt tot betere resultaten voor hun bedrijven. 
65 procent van de werknemers zegt dat de coaching die zij hebben gekregen een of meer professionele vaardigheden heeft verbeterd. 
Zo blijkt uit onderzoek van Right Management4. Coaching is overigens niet langer een exclusief instrument voor medewerkers in hogere 
functies; coaching is 'gedemocratiseerd'. Dat komt door de opkomst van digitale platforms 
en coaches die internationaal werken, naast een toenemend besef van de noodzaak om
individuele medewerkers bij te scholen.

“Coaching en training van vaardigheden zijn van vitaal belang om 'momentum' te
creëren. Zo kunnen bedrijven zich ervan verzekeren dat ze bij hun zittend personeel 
bouwen aan de juiste talenten om in de toekomst succesvol te zijn. Bedrijven die hun 
personeel toerusten met vaardigheden die zij nodig hebben door de verandering in hun 
werk, lopen een stap voor als het gaat om het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. 

Denk aan veerkracht, aanpasbaarheid en het vermogen om initiatief te nemen” 
-Tim Gilbert, Market Vice President, Europe

4 Right Management Employee Data, 2021
5 Robert Velasquez, 13 Shocking Leadership Development Statistics, Infopro Learning, 2020
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DE KRACHT VAN COACHING: RETENTIE, ONTWIKKELING EN PERFORMANCE

DE VERANDERENDE WERELD VAN WERK

De effecten van de huidige pandemie hebben ertoe geleid dat heel veel 
werknemers fundamenteel hun prioriteiten heroverwegen. COVID-19 moedigt 
hen aan andere doelen na te streven in hun werkzame leven. Gevraagd wat het 
belangrijkste is bij de keuze van een baan, antwoordt meer dan de helft: de 
balans tussen werk en privé. Dit blijkt uit onderzoek van Right Management6.

Dat werknemers andere prioriteiten stellen, ervaren ondernemingen in heel 
Europa, gezien hun worsteling om mensen met de juiste vaardigheden aan te 
trekken. Om aan te geven hoe onrustig de arbeidsmarkt is: meer dan een vijfde 
van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk heeft het plan om de organisatie 
binnen een jaar te verlaten7.

Bedrijven worstelen om goed om te gaan met de huidige crisis bij het 
aantrekken en trainen van de teams die zij nodig hebben. Mensen van buitenaf 
aantrekken is moeilijk en duur, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt. De 
tijdrovende onboarding-processen vormen daarbij nog een extra last.

WORK/
LIFE 
BALANCE

70% van degenen die coaching
krijgt, is van plan om langer dan 
een jaar bij de organisatie te 
blijven

“Volgens mijn coachingsfilosofie beschik je zelf over de beste antwoorden. Het is mijn rol als
coach om jou te helpen om zo goed mogelijk na te denken en de antwoorden aan de 
oppervlakte te brengen.” 
-Catherine Lamb, Right Management Coach

Daar staat tegenover dat het ontwikkelen van medewerkers die al in dienst zijn de kernwaarden van de organisatie kan versterken en 
de performance kan verbeteren. Mensen die vanuit de eigen organisatie komen, brengen kennis mee die niet gemakkelijk ingekocht 
kan worden. Dat neemt niet weg dat het ondersteunen van medewerkers bij het ontwikkelen van de gewenste vaardigheden voor 
nieuwe rollen – of het doorgroeien in bestaande rollen – een behoorlijke uitdaging kan zijn. Zeker als intern de expertise of middelen 
ontbreken om talent, nodig voor vandaag en in de toekomst, in kaart te brengen en te trainen. Coaching helpt organisaties om de 
meest gewilde vaardigheden binnen de organisatie te ontwikkelen, waardoor de medewerkers meer betrokken en productiever zijn.

Wat eveneens vermeldenswaardig is: medewerkers die coaching krijgen, zijn tevredener over hun baan dan degenen die geen 
coaching krijgen. Dat uit zich in een hogere retentie: meer dan 70 procent van degenen die coaching krijgt, is van plan om langer dan 
een jaar bij de organisatie te blijven8.

6,7,8 Right Management Employee Data, 2021
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Een toename van motivatie of 
medewerkerstevredenheid kan blijken uit het feit dat 
medewerkers hiervan verslag doen. Maar investeren in 
coaching moet voor organisaties natuurlijk ook leiden 
tot concrete opbrengsten.

De impact van individuele coachingsprogramma's kan 
gemeten worden door assessments af te nemen voor 
en na de coaching, waarbij zowel de coachee als de 
lijnmanager vragen beantwoordt. Zo kan een toename 
aan effectiviteit vastgesteld worden. Volgens de 
International Coaching Federation9 kan de performance 
tot 88 procent toenemen door het volgen van een 
coachingsprogramma. De Harvard Business Review10 
geeft aan dat bedrijven die coaching combineren met 
training hun productiviteit zien toenemen met meer dan 
80 procent.

Het meten van de effecten in de directe omgeving van 
de coachee is tot slot ook belangrijk. Daarom omvat de 
coachingsmethodiek van Right Management niet alleen 
de coachee, maar ook de lijnmanager en het team 
waarvan de medewerker deel uitmaakt. Daarmee 
onderkennen we het feit dat coaching impact heeft op 
het individu, het team en de organisatie als geheel.

“Als jouw organisatie oprecht kijkt hoe ze in jou kan investeren en jou kan 
ontwikkelen, dan zit daar een prachtig, onbewust voordeel in: het besef dat ze 
je steunen – het gras is niet per definitie groener bij de buren.” 
-Emmanuelle Charrier, Principal Consultant – France

IN LIJN 
met de 

Organisatie

DESIGN 
het 

Coachings- 
plan

VERSNEL 
Prestaties

COACHING 
PROCES

LEIDERSCHAP
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Veel CEO's laten na om hun medewerkers trainingen aan te bieden die nodig zijn om 
de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Bijna 40 procent van de 
werknemers geeft aan dat zij geen enkele vorm van coaching van de werkgever 
aangeboden hebben gekregen. En 67 procent zegt niet te beschikken over een 
uitgeschreven plan, opgesteld met de werkgever, om richting te geven aan de 
professionele ontwikkeling11.

Coaching is effectief als het direct beantwoordt aan de behoeften van medewerkers 
en hen tegelijk helpt om de vaardigheden te verwerven die bijdragen aan het 
bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Organisaties begrijpen dat de ontwikkeling 
van vaardigheden voordeel brengt, zowel voor het individu als voor de organisaties 
als geheel. Maar vaak weten ze niet precies hoe ze dit in de praktijk kunnen 
brengen. Coaching zorgt voor een klankbord. Hierdoor kunnen medewerkers 
reflecteren op datgene wat voor hen belangrijk is en onderzoeken wat de beste 
manier is om vaardigheden te ontwikkelen, nodig om toekomstige uitdagingen aan 
te gaan.

HOE ZORG JE VOOR KWALITATIEF HOOGWAARDIGE COACHING? 
DE ROL VAN DE LEIDERS

“Coaching moet zich aanpassen aan de realiteit van het nieuwe normaal en tot impact

leiden voor het individu en de organisatie die tastbaar en meetbaar is”
-Alessandra Masciadri, Principal Consultant, Right Management Italy

Coaching kan ook de leiderschapskwaliteiten van managers versterken, door hen te helpen het potentieel in anderen te ontsluiten: 
een competentie die van cruciaal belang is voor leiders vandaag de dag. Degenen die coaching krijgen en in staat zijn om in hun eigen 
teams toe te passen wat ze hebben geleerd. Coaching kan het ontwikkelingsproces van toekomstige leiders versnellen. Dat stelt 
organisaties in staat om planningen op de lange termijn te maken, in de wetenschap dat ze de kwaliteiten in huis hebben om hun 
doelen te bereiken.

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 

Het is eveneens van groot belang dat de mensen met hogere functies het goede voorbeeld geven. Als zij tijd vrijmaken voor training 
en ontwikkeling, geven ze als het ware permissie aan anderen om dat voorbeeld te volgen. Alleen maar de middelen beschikbaar 
stellen voor coaching is niet voldoende – het is belangrijk dat bedrijven ook laten zien dat het goed is om er tijd aan te besteden.

Door voorop te gaan met coaching, creëren seniormedewerkers een cultuur waarin de focus op het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden en professionele groei normaal wordt gevonden. Leiders die het belang van continu leren, herscholen en bijscholen 
omarmen, zijn de beste reclame voor training on the job en de waarde die een organisatie toekent aan zijn mensen en hun 
vaardigheden.

Uiteindelijk zijn beloningsstructuren doorslaggevend. Coaching moet ingebed zijn in hr-programma's, bijvoorbeeld op het gebied van 
waardering. Op die manier wordt coaching een kernelement als het gaat om employment. En niet iets optioneels.

“Voor mij draait coaching om resultaat. Het draait om tastbare acties die je helpen om

verder te komen, weer grip op de zaken te krijgen en op je persoonlijke ontwikkeling.”
-Lynsey Kitching, Right Management Coach

11 Right Management Employee Data, 2021
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Gevraagd hoeveel tijd werknemers besteden aan professionele ontwikkeling, is het meest 
gehoorde antwoord: 'helemaal geen tijd'. Minder dan 20 procent besteedt er meer aan dan drie 
uur per week.

De pandemie heeft de druk op werknemers verergerd. Velen waren er vooral op gericht om hun 
baan te behouden in een periode van diepe economische onzekerheid. Terwijl degenen die zich 
minder zorgen maakten om boventallig te raken op z'n minst te maken hadden met de extra 
last die het verdelen van de aandacht over werk, familie en kinderen met zich meebrengt. Voor 
veel werknemers was er eenvoudigweg geen ruimte om na te denken over hun professionele 
ontwikkeling op de lange termijn.

COACHING: IS HET LIJNMANAGEMENT WEL AANGESLOTEN?

WAT ZIJN DE BARRIÈRES BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EIGEN MEDEWERKERS?

In turbulente economische tijden zou persoonlijke en professionele ontwikkeling op de eerste plaats moeten komen. Op dit moment 
komt het juist steeds lager op de prioriteitenlijst te staan. Meer dan 60 procent van de Europese werknemers zegt dat zij hun 
professionele ontwikkeling met hun lijnmanagers slechts een keer per jaar – of nog minder – bespreken12. Het is duidelijk dat leiders 
meer moeten doen om te zorgen voor een cultuur waarin leren en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. 

Zoals Guia Greaves, Principal Consultant van Right Management Zwitserland, zegt: 'Sommige mensen vinden dat persoonlijke 
ontwikkeling en de verantwoordelijkheid hiervoor ondergeschikt is aan andere commitments. Sommige mensen voelen zich schuldig 
als ze tijd besteden aan hun ontwikkeling; zij zien coaching niet als iets dat tot resultaat leidt.' Maar als meer dan twee derde van de 
werknemers zegt dat coaching hun professionele performance verbetert, dan is het duidelijk dat professionele ontwikkeling van 
cruciaal belang is om bedrijfsresultaten te verbeteren13.

GEEN TIJD OM TE TRAINEN
Training tijdens werkuren kan ook belemmerd worden door tijdsdruk. Gevraagd naar de grootste uitdaging op het werk, antwoordt 
een overweldigende meerderheid: de workload14. Maar met de juiste coaching ontdekken medewerkers dat hun werklast juist 
afneemt en hun productiviteit toeneemt, met als gevolg meer voldoening en betere prestaties. Leiders moeten daarom ook laten zien 
dat coaching deel uitmaakt van het werk, dat het van kernbelang is voor de organisatie en de individuele performance en dat het dus 
niet iets van bijkomstige aard is.

DE JUISTE COACHING NU
Goede coaching wordt verzorgd door professionele coaches met een accreditatie van een onafhankelijke organisatie, die bovendien 
voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De coaching kan bestaan uit een mix van coaching op locatie en online coaching. In de veranderde 
wereld van werk mag het duidelijk zijn dat online coaching voordelen heeft. Deze vorm van coaching maakt persoonlijke ontwikkeling 
veel toegankelijker en gemakkelijker voor leiders, managers en individuele medewerkers.

Online coaching kan net zo effectief zijn als coaching op locatie. Bovendien is de kans groot dat medewerkers profiteren van de 
voordelen van coaching, doordat deze snel en toegankelijk kan worden aangeboden. Bedrijven die het meeste uit hun 
coachingsinspanningen willen halen, bieden coaching zodanig aan dat meer mensen meedoen en het eenvoudig is om deel te 
nemen. 

Met instrumenten als Right Management’s RightCoach hebben werkgevers met één druk op de knop toegang tot hoogwaardige 
coaching. Dit gebruiksvriendelijke virtuele platform stelt medewerkers in staat om binnen enkele uren sessies in te plannen met 
geaccrediteerde coaches. Het biedt toegang tot tijdige ondersteuning. Zo kunnen medewerkers professionele uitdagingen het hoofd 
bieden op het moment dat deze zich voordoen, terwijl ze bouwen aan hun soft skills.

Het feit dat zo'n groot deel van de werknemers het gevoel heeft overwerkt te zijn, benadrukt hoe belangrijk het is dat coaching op 
afroep beschikbaar is en in behapbare vorm wordt aangeboden15. Als coaching niet afgestemd wordt op de agenda van de 
medewerker, dan verdwijnt het belang ervan naar de achtergrond.

Medewerkers kunnen maar al te gemakkelijk het idee krijgen dat ze te druk zijn om tijd vrij te maken voor henzelf, hun vaardigheden 
en capaciteiten. Maar met coaching op afroep, waarbij coaching dus altijd toegankelijk is, hebben medewerkers altijd de mogelijkheid 
om in gesprek te komen met gekwalificeerde coaches die hun ontwikkeling de juiste wending kan geven.

12,13,14,15 Right Management Employee Data, 2021
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Werkgevers moeten nu in beweging komen om te zorgen voor de juiste voorwaarden voor toekomstig succes. Om beter om te gaan 
met de voortdurende onvoorspelbaarheid, hebben werkgevers medewerkers nodig die beschikken over de soft skills die hen in staat 
stellen zich aan te passen aan een zakelijke en sociale omgeving die sterk in beweging is.

Veel organisaties hebben na COVID-19 een reset nodig om een cultuur te creëren waarin leren en persoonlijke ontwikkeling 
vanzelfsprekend zijn. Een cultuur waarin medewerkers continu streven naar punten die ze kunnen verbeteren en zich bijscholen op 
gebieden die hun prestaties verhogen. Gebeurt dit goed, dan snijdt het mes aan meer kanten: teams verbeteren hun vermogen om 
bedrijfsdoelen te halen, terwijl de motivatie van medewerkers toeneemt en getalenteerde medewerkers aangemoedigd worden om 
aan de organisatie verbonden te blijven. 

Gebaseerd op dit onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen voor organisaties om hun doelen te halen:

Werkgevers moeten instrumenten ter beschikking stellen om coaching op een 
laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor medewerkers. Hebben jouw 
medewerkers toegang tot een coach die aansluit bij de doelen die ze willen bereiken 
en die tijdige ondersteuning kan bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen?

Coaching ter beschikking stellen is niet genoeg. Het is belangrijk dat mensen in 
leidinggevende posities het goede voorbeeld geven, zodat ze zorgen voor een cultuur 
waarin het als positief wordt ervaren om tijd te besteden aan bijscholing. En dat duidelijke 
wordt dat het commerciële voordelen biedt, voor zowel de individuele medewerker als de 
organisatie. Besteedt het hoger management in jouw organisatie tijd aan eigen 
ontwikkeling?

Het is belangrijk dat coaching op een professionele manier wordt aangeboden door experts, 
met een heldere impact op bedrijfsdoelen voor ogen. Beschik je over de interne expertise 
die nodig is om medewerkers effectief te coachen of zoek je die buiten de deur? En 
kun je impact van coaching meten?

Werkgevers moeten de prioriteit leggen bij het in contact brengen van medewerkers met 
relevante coaches, om te bouwen aan soft skills, om de betrokkenheid te vergroten en om 
medewerkers te behouden. Breng jij de kloof in kaart tussen de aanwezige en gewenste 
vaardigheden? En geef je medewerkers de instrumenten waarmee ze zich kunnen 
bijscholen?

Om coaching voor werkgevers goed te laten werken, is het belangrijk dat coaching in de 
organisatie wordt gezien als waardevol. Werknemers moeten de tijd en de instrumenten 
krijgen om zich bij te scholen. En coaching moet gezien worden als kernelement van het 
werk, niet iets vrijblijvends wat je er ook nog bij kunt doen. Heb je een incentive 
programma, zodat je er zeker van bent dat medewerkers alles uit de instrumenten 
voor skills-ontwikkeling halen die je aanbiedt?

1
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METHODIEK

Deze rapportage is gemaakt op basis van onderzoek, uitgevoerd door Right Management 
onder vierduizend werknemers in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk.

Graag bedanken we de volgende experts van Right Management voor het delen van hun eigen 
ervaringen, waarmee zij ons geholpen hebben deze rapportage op te stellen.

• Jacques Quinio, Head of Leader Development, Assessment and Coaching, Europe

• Tim Gilbert, Market Vice President, Europe

• Emmanuelle Charrier, Principal Consultant, France

• Guia Greaves, Principal Consultant, Right Management Switzerland

• Alessandra Masciadri, Principal Consultant, Right Management Italy

• Lynsey Kitching, Right Management Coach

• Catherine Lamb, Right Management Coach

OVER TALENT SOLUTIONS RIGHT MANAGEMENT 
Talent Solutions combineert ons toonaangevende, wereldwijde aanbod van merken en diensten:

RPO, TAPFIN-MSP en Right Management. Hiermee helpen we organisaties bij het oplossen van 
complexe workforce-vraagstukken. Met de data-driven manier waarop wij dat doen onderscheiden 
wij ons in de markt. Talent Solutions maakt gebruik van eigen diepgaande expertise in de branche 
en ons inzicht in wat talent wil. Zo komen we tot hoogwaardige end-to-end oplossingen. Van het 
aantrekken en werven van talent, tot het opleiden en ontwikkelen ervan en het behouden van talent. 
We bieden altijd passende, schaalbare oplossingen, waarbij we de meest vooruitstrevende 
technologie en workforce-kennis uit meerdere landen inzetten.

Right Management is onze global expert op het gebied van talentmanagement voor outplacement, 
loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling.

Right Management beschikt mondiaal over 650 coaches, gespecialiseerd in leiderschapscoaching, 
team coaching en loopbaancoaching voor werknemers in alle economische sectoren. 

VOLG ONS

Voor meer informatie over Talent Solutions Right Management, bezoek: WWW.RIGHTMANAGEMENT.NL

https://www.youtube.com/channel/UC946xARiQNvan9PjYrBpBRQ
https://www.linkedin.com/company/talent-solutions-nederland
https://twitter.com/MPG_TSolutions



