
LOOPBANEN IN VERANDERING: 
Hoe kan outplacement zich ontwikkelen, zodat organisaties en 
werknemers goed kunnen omgaan met onrust? 
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De arbeidsmarkt is op drift

De schok die COVID-19 teweeg bracht, kwam op een moment dat de arbeidsmarkt al een 
periode van verandering en onrust doormaakte. De vierde industriële revolutie was volop 
aan de gang. Deze kenmerkt zich door voortschrijdende digitalisering en automatisering. 
Die revolutie zorgde er al voor dat de competenties die je nodig hebt om je werk te doen de 
afgelopen tien jaar sterk veranderden. De pandemie versnelde deze ontwikkeling.

Organisaties en werknemers worden op de proef gesteld om goed om te gaan met de 
schokken op de korte termijn en de trends op de lange termijn. De werkloosheid neemt 
naar verwachting toe in Europa. Als gevolg daarvan zullen werknemers meer ondersteuning 
nodig hebben om nieuwe banen te vinden. Organisaties onderkennen steeds meer het 
belang van het behoud van hun reputatie bij werknemers die de organisatie verlaten. Het is 
immers denkbaar dat ze later opnieuw worden aangenomen. Daarom is het zo belangrijk 
om werknemers tijdens hun hele loopbaan te ondersteunen, ook bij een eventuele transitie 
naar een andere werkomgeving.

Outplacementprogramma’s zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, bedoeld om 
veteranen te ondersteunen. Nu bieden ze praktische en persoonlijke hulp aan werknemers 
die boventallig zijn, om hen te helpen bij hun transitie naar andere banen. We bevinden ons 
in een klimaat van economische onzekerheid en een arbeidsmarkt die een periode van 
radicale verandering doormaakt. Juist nu is outplacement van toenemend belang om 
werknemers en bedrijven te helpen zich aan te passen. Een soepele matching van 
werknemers en banen vervult een vitale rol in een efficiënt functionerende economie.

Maar om aan die uitdagingen tegemoet te komen, is het zaak dat outplacement zich 
aanpast. Wij maakten een analyse op basis van de data die we hebben van 300.000 
outplacementtrajecten en interviews met HR-directeuren, waaronder die van 
toonaangevende Europese organisaties. Die analyse laat zien dat outplacement zich 
ontwikkelt. In wat wij noemen de ‘stemvork’-evolutie, zal de effectiviteit van outplacement 
aangejaagd worden door twee vormen van kennis. Ten eerste: door inzichten die verkregen 
worden op basis van data-analyse, zodat we inzicht hebben in de arbeidsmarkt die steeds 
beweeglijker wordt. En ten tweede: door emotionele intelligentie, zodat mensen steun 
ervaren in een periode waarin ze kwetsbaar kunnen zijn.

Als we ons vastbijten in deze twee uitdagingen die het gevolg zijn van de plotselinge 
economische onrust, dan ontwikkelt outplacement zich in de juiste richting.

Ian Symes, Global Brand Leader – Right Management
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Samenvatting
In veel sectoren van de arbeidsmarkt heeft COVID-19 vooral invloed op de snelheid waarin de arbeidsmarkt 
zich ontwikkelt en niet zozeer op de richting. Voorspelde veranderingen in de manier waarop mensen 
werken, voltrekken zich niet geleidelijk – over een periode van een aantal jaar. Ze overkwamen ons bijna van 
de ene op de andere dag, in het voorjaar van 2020. Organisaties stonden voor de taak zeer snel nieuwe 
technologieën te integreren en hun werknemers moesten nieuwe vaardigheden verwerven.

COVID-19 heeft blijvende invloed op de wereld van werk. Organisaties gaan zich aanpassen aan de 
economie die ontstaat na COVID-19. Zij zullen efficiënter gaan werken en zich ervan verzekeren dat de 
vaardigheden van medewerkers zo effectief mogelijk worden ingezet. Als resultaat daarvan zal de 
werkloosheid in Europa toenemen. Outplacement zal een belangrijke functie vervullen bij het bieden van 
ondersteuning aan organisaties, werknemers en de economisch transitie in zijn algemeenheid. Voor 
werknemers leidt dit tot reële kansen op het vinden van ander werk. In 2020 vond 79 procent van de 
outplacementkandidaten een andere baan met hetzelfde of een hoger salaris.

Flexibel werken en thuiswerken hebben de arbeidsmarkt opengebroken. Nieuw onderzoek van Right 
Management toont aan dat baanwisselingen van werknemers er steeds vaker toe leiden dat ze in een andere 
sector aan de slag gaan. Afgelopen jaar ging 49 procent van de kandidaten die een outplacementprogramma 
doorliep aan de slag in een andere bedrijfstak. Ook veranderden baanzoekers vaker van functie. Deze trend, 
waarbij werknemers zich aanpassen aan de snelle verandering van de arbeidsmarkt, doet zich de afgelopen 
twee jaar versneld voor. En er zijn weinig signalen dat deze trend afneemt. Door het ontstaan van een cultuur 
die zich kenmerkt door loopbaanmobiliteit, zijn werknemers steeds wendbaarder geworden.

Organisaties profiteren van het feit dat werknemers loopbaanmobiliteit omarmen. Het continu werken aan 
nieuwe vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat teams hun uitdagingen aan kunnen gaan. 
De noodzaak om nieuwe mensen aan te trekken neemt hierdoor af, net als de kans op disruptie. Tegelijk 
neemt de employability toe. Werknemers die boventallig worden, beginnen hierdoor ook beter aan een 
outplacementtraject. En als de goede naam behouden blijft, kunnen deze werknemers later terugkeren, in 
een andere vorm en op basis van andere vaardigheden.

Niet al het werk leent zich ervoor om op afstand te doen. Voor degenen die kunnen overstappen op 
thuiswerk, geldt dat hun opties niet langer locatieafhankelijk zijn. Mensen die een outplacementprogramma 
doorlopen, ondervinden steeds vaker dat de nieuwe baan naar hen toekomt. Zij hoeven niet langer te 
verhuizen voor hun nieuwe werkgever.

Traditionele economische sectoren die in het verleden altijd goed waren voor veel werkgelegenheid 
reduceren hun workforce; een gevolg van de toepassing van nieuwe technologieën en teruglopende 
markten. Daar staat tegenover dat bedrijven in andere sectoren groeien, inspringend op nieuwe vragen uit de 
markt. Organisaties en aanbieders van outplacement moeten zich ervan verzekeren dat ze de actuele 
veranderingen op de arbeidsmarkt goed inschatten, zodat ze hier snel op kunnen reageren.

Data en het vermogen deze goed te analyseren voor de snel veranderende arbeidsmarkt is essentieel. Dat 
geldt zowel voor werknemers die op zoek zijn naar nieuwe banen als voor organisaties die er zeker van willen 
zijn dat hun medewerkers klaar zijn voor nieuwe uitdagingen. Dat alles vergt een evolutie van de 
vaardigheden en inzichten waarin outplacement voorziet. Op de korte termijn betekent dit dat 
outplacementaanbieders organisaties een beter inzicht geven, op basis van analyses van grotere sets aan 
data en statistieken. Op de langere termijn zullen kunstmatige intelligentie en voorspellende analyse ertoe 
bijdragen dat er betere en nauwkeuriger beslissingen worden genomen. Het potentieel van deze 
technologieën bewijst zich al in de RightMap-tool van RightManagement. Deze maakt gebruik van 
kunstmatige intelligentie om functies, sectoren en vaardigheden in kaart te brengen die van belang zijn voor 
toekomstig succes en meer loopbaanmobiliteit.

In de toekomst zal outplacement data-driven inzichten combineren met emotionele intelligentie, in een 
evolutie die we een kunnen typeren als een ‘stemvork’ die twee tanden heeft om te prikken.

Outplacement moet zich aanpassen om een vitale rol te kunnen vervullen: individuele werknemers en 
organisaties leiden door de fase waarin de economie zich herstelt van de pandemie. Met als resultaat 
zelfverzekerde, beweeglijke en waardevolle medewerkers die in staat zijn om de uitdagingen aan te gaan van 
de komende jaren.
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In veel sectoren van de arbeidsmarkt beïnvloedde COVID-19 vooral de 
snelheid waarin de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en niet zozeer de richting. 
Technologische vooruitgang, waarvan werd gezegd dat deze de manier 
van werken op de lange termijn zou veranderen, doet zich nu op korte 
termijn voor.

De geest is uit de fles

De vierde industriële revolutie kenmerkt zich door de inzet van nieuwe 
technologieën, automatisering en machine learning. Hiervan werd gezegd 
dat deze in bijna elke tak van industrie disruptie teweeg zou brengen. Maar 
voor veel werknemers is dat toekomstbeeld al werkelijkheid, als gevolg van 
de reactie van bedrijven op COVID-19. De pandemie zal leiden tot een 
automatiserings- en digitaliseringsgolf. De toepassing van nieuwe 
technologieën betekent dat sommige banen verdwijnen, terwijl er andere 
bijkomen. De komende vijf jaar verwacht 43 procent van de bedrijven de 
personeelsomvang terug te brengen, als gevolg van de integratie van 
nieuwe technologieën. Daar staat tegenover dat 34 procent juist 
uitbreiding van de workforce verwacht door technologische integratie.1 

Deze enorme verschuiving heeft tot gevolg dat de vaardigheden die 
werknemers nodig hebben veranderen. Naar verwachting neemt de vraag 
van bedrijven naar nieuwe vaardigheden – vooral op het gebied van 
technologie en communicatie – de komende tien jaar aanzienlijk toe.2  In 
dezelfde periode zal 32 procent van de banen waarschijnlijk ingrijpend 
veranderen. Voor 14 procent van de banen is het goed mogelijk dat deze 
volledig geautomatiseerd worden.3  

Bestuurders van grote bedrijven en HR-directeuren zeggen daar meteen 
bij dat deze veranderingen al aan de gang waren. Een HR directeur geeft 
aan dat bedrijven constant op zoek zijn naar manieren om hun service te 
verbeteren. ‘COVID-19 heeft veel veranderingen versneld, maar ik denk 
dat deze zich anders ook hadden voorgedaan. Er zijn andere 
vaardigheden nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van de 
veranderingen die het bedrijfsleven doormaakt.’

EEN RAP VERANDERENDE 
ARBEIDSMARKT GAAT IN EEN 
HOGERE VERSNELLING 

43%
van de bedrijven verwacht de 
personeelsomvang terug te brengen, 
als gevolg van de integratie van 
nieuwe technologieën

34%
van de bedrijven verwacht uitbreiding 
van de workforce door technologische 
integratie

32%
van de banen zullen waarschijnlijk 
ingrijpend veranderen

14%
 van de banen zullen mogelijk volledig 
geautomatiseerd worden

“ COVID-19 heeft veel veranderingen versneld, maar ik denk dat deze zich
anders ook hadden voorgedaan. Er zijn andere vaardigheden nodig om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de veranderingen die het 

bedrijfsleven doormaakt.”     
-HR directeur, ICT-bedrijf

1 The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, October 2020 
2 The future of work: Rethinking skills to tackle the UK’s looming talent shortage, McKinsey & Company, November 2019 
3 Skills shortages in the UK economy, Edge Foundation, June 2020
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WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE

20202019

6.6% 7.6%

“Op dit moment is onze outplacementdienstverlening niet slechts onderdeel van
iemands vertrek. Ze is er ook op gericht dat de persoon in kwestie met opgeheven 
hoofd en een focus op mentale gezondheid de organisatie verlaat'.”    
–Lieselotte van der Meer, Principal Consultant

Als gevolg van COVID-19 stijgt het aantal mensen dat werk verliest. De 
werkloosheidscijfers kunnen oplopen wanneer steunmaatregelen van de overheid 
ophouden. Het werkloosheidscijfer in de EU was 7,6 procent in oktober 2020; 

een jaar eerder was dat 6,6 procent.4  

Om door deze periode van onrust heen te komen, zijn twee zaken van essentieel 
belang: als werkgever zul je moeten doorgronden wat de invloed is van deze 
verschuivingen op de arbeidsmarkt en op de vaardigheden die werknemers 
nodig hebben. Data en inzichten van outplacementbureaus bieden een uniek 
inzicht in de wijze waarop organisaties zich aanpassen en in de vaardigheden die 
in de toekomst gewenst zijn.

COVID-19 veroorzaakt structurele veranderingen in de wereld van werk. Op het 
moment dat organisaties zich aanpassen aan de economie die na corona 
ontstaat, zullen velen een efficiencyslag doorvoeren en ervoor zorgen dat ze de 
vaardigheden van hun werknemers zo effectief mogelijk inzetten. 
Zowel voor organisaties als werknemers is het van vitaal belang dat ze 
ondersteuning krijgen tijdens deze transitie. Outplacement vervult hierin een 
essentiële rol. Degenen die te maken krijgen met boventalligheid hebben 
behoefte aan praktische coaching, gericht op de vraag hoe en waar zij hun 
vaardigheden het beste kunnen inzetten. Maar ook aan persoonlijke steun, zodat 
ze vertrouwen herwinnen en stevig in hun schoenen staan in een arbeidsmarkt 
die steeds beweeglijker en competitiever wordt.

VAN LOCKDOWN NAAR 
TRANSFORMATIE

Kaye Owen van Lloyds Banking Group benadrukt de extra druk van COVID-19 op werknemers. ‘Collega’s die te maken 
krijgen met boventalligheid ontwikkelen een veel hoger stressniveau dan onder normale omstandigheden. Ik denk dat dit het 
belangrijkste is dat we zagen als resultaat van COVID-19’. Lieselotte van der Meer van Right Management denkt dat dit iets 
is waarmee alle organisaties te maken hebben. ‘Op dit moment is onze outplacementdienstverlening niet slechts onderdeel 
van iemands vertrek. Ze is er ook op gericht dat de persoon in kwestie met opgeheven hoofd en een focus op mentale 
gezondheid de organisatie verlaat'. 

Organisaties realiseren zich dat ze (intern en extern) extra onder de loep worden genomen, wanneer ze zich herbezinnen op 
hun personeelsbehoefte, op het moment dat ze de pandemie achter zich laten. Er zal vooral scherp gekeken worden naar 
sectoren die tijdens de crisis gebruikmaakten van overheidssteun.

Organisaties met waardering voor hun medewerkers hebben een verantwoordelijkheid voor hen die de organisatie verlaten. 
Maar HR-directeuren geven aan dat ze het moeilijk vinden om werknemers zodanig uit te rusten dat ze zélf de leiding nemen 
als het om hun loopbaan gaat en het zetten van de volgende stap. In de woorden van Fiona Gadsby van John Lewis: 
‘Daarin zijn we als bedrijf niet gespecialiseerd. We zijn een retailer, je kunt niet van ons verwachten dat we expert zijn op dit 
gebied.’

4 Eurostat data, December 2020
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VAN DE KANDIDATEN GINGEN IN 
EEN ANDERE TAK VAN INDUSTRIE 

AAN DE SLAG NA HET 
OUTPLACEMENTPROGRAMMA

Werknemers worstelen met een arbeidsmarkt 
die veel grilliger is geworden.

De afgelopen twee jaar stapten werknemers die een outplacementprogramma doorliepen 
steeds vaker over naar een andere sector en naar een andere functie. Data van Right 
Management tonen aan dat zo’n 49 procent van de kandidaten na outplacement aan de 
slag ging in een andere tak van industrie.5 Dat percentage is de afgelopen acht jaar niet zo 
hoog geweest.

Data laten zien dat werknemers wendbaar moeten zijn om een andere baan te vinden; bijna 
de helft van de kandidaten dat een outplacementprogramma volgde, ging aan de slag in een 
andere functie.6 Volgens Andreas Chittreck van Right Management doet deze ontwikkeling 
zich in brede zin voor. ‘Ik denk dat mensen zich beter bewust zijn van het belang om de 
vaardigheden te ontdekken en naar voren te brengen die nodig zijn om de overstap te 
maken. En dat ze inzien dat andere industriële sectoren aantrekkelijker zijn geworden.’

DE ARBEIDSMARKT WORDT 
STEEDS GRILLIGER

Een HR directeur in de ICT-sector gelooft dat dit essentieel is bij het ondersteunen van 
kandidaten die bezig zijn te ontdekken waar zij hun vaardigheden het beste kunnen 
inzetten. ‘Als je je hele leven in de retail hebt gewerkt, betekent dat dan dat je alleen 
daarvoor de juiste vaardigheden hebt? Nee. Consultants van outplacementbureaus en 
coaches staan klaar om medewerkers te laten inzien dat hun scope veel breder is. Dat is 
echt een verandering.’

In deze periode van transitie kan outplacement de sleutel zijn. Zoals een HR-directeur van een 
vooraanstaande tech-onderneming het verwoordt: ‘Outplacement kan allerlei vormen van 
handige diagnostische tools aanreiken die zich in de praktijk hebben bewezen. Ze kunnen 
medewerkers helpen bij het beantwoorden van de vraag wat voor hen belangrijk is in hun 
werk en loopbaan. Dat kan leiden tot significante veranderingen en mensen vertrouwen geven 
om het roer om te gooien.’

“Als je je hele leven in de retail hebt gewerkt, betekent dat dan dat je

alleen daarvoor de juiste vaardigheden hebt? Nee. Consultants van 
outplacementbureaus en coaches staan klaar om medewerkers te 
laten inzien dat hun scope veel breder is. Dat is echt een 

verandering.”   –HR directeur, ICT-bedrijf
5 Right Management candidate data, 2020
6 Right Management candidate data, 2020

49%

Jenni’s 
OUTPLACEMENT ERVARING 

Jenni ontdekte dat haar 
outplacementtraject haar ‘de 
noodzakelijke expertise bracht die nodig 
is in een snel veranderende 
arbeidsmarkt.' Ze werd boventallig en 
kreeg te maken met een uitdagende 
arbeidsmarkt. Outplacement gaf haar het 
vermogen om haar vaardigheden die ze 
ook in andere banen kan inzetten te 
herkennen, deze om te buigen en om 
flexibiliteit te tonen. Jenni is ervan 
overtuigd dat deze nieuwe kwaliteiten er 
niet alleen voor zorgden dat ze wist op te 
vallen, maar haar ook het vertrouwen 
gaven om in verschillende sectoren op 
zoek te gaan naar kansen. En dat ze er 
door werd aangemoedigd de overstap te 
maken van retail naar design en 
architectuur.

Hoewel ze bleef werken in een 
vergelijkbare klantgerichte rol, ontdekte 
Jenni dat haar nieuwe baan 
afwisselender was en haar in staat stelde 
om zich beter te ontwikkelen in het 
bedrijf. Zij gelooft dat de vaardigheden 
die ze door outplacement heeft 
opgedaan zowel voor haar als haar 
nieuwe werkgever voordelig uitpakten.

Na deze ervaring, zei ze dat 
‘outplacement je de mogelijkheid geeft 
om jezelf volledig te ontdekken, plezier te 
hebben van al je vaardigheden, je 
kwaliteiten en je ervaring, en daar op een 
andere manier naar te kijken. Dat kan je 
helpen om nieuwe kansen te ontdekken.’

FleurV
Markering
In
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Kaye Owen van de Lloyds Banking Group gelooft dat bedrijven hun 
benadering moesten aanpassen. ‘De laatste vier à vijf jaar hebben we 
ontdekt dat het allemaal veel strategischer is geworden. En dat het 
belang om de vaardigheden van de toekomst in kaart te brengen, echt 
wordt onderkend.’   

De uitdaging voor werkgevers en outplacementbureaus is om op de hoogte te 
blijven van de steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt; een markt die 
steeds complexer wordt doordat de kantooromgeving voor veel werknemers geen 
centrale functie meer vervult. De rol van data, en het vermogen deze te filteren en 
te analyseren, is waarschijnlijk een van de grootste evoluties op het gebied van 
outplacement. Deze tendens zet zich door.

Bedrijven in uiteenlopende sectoren 
kregen te maken met aanzienlijke 
veranderingen in de workforce, maar 
dat betekent niet dat er minder 
banen zullen zijn. In plaats daarvan 
zijn er juist nieuwe vaardigheden 
nodig. Zowel voor ondernemingen als 
werknemers wordt het steeds 
ingewikkelder om te doorgronden 
aan welke vaardigheden in de 
toekomst behoefte bestaat.

Deze rap veranderende arbeidsmarkt 
is in zekere zin door COVID-19 in een 
nog hogere versnelling gekomen. 
Veel van de trends zijn echter niet 
nieuw. Fiona Gadsby van John 
Lewis’s: ‘Het is goed om je eens te 
bedenken waar we staan in de 
maatschappij en in de wereld in zijn 
algemeenheid. De snelheid waarmee 
veranderingen zich voltrekken is 
hoog. Aan het begin van het jaar kan 
niemand je zeggen wat zich tot het 
eind van jaar gaat voordoen aan 
grote gebeurtenissen. Als je ziet hoe 
snel het gaat, dan denk ik dat de 
arbeidsmarkt op drift is.’

Data van Right Management lijken 
erop te wijzen dat kandidaten die een 
outplacementprogramma doorlopen 
andere vaardigheden nodig hebben 
die van belang zijn voor nieuwe 
rollen. Kandidaten in de EMEA-regio 
(Europa, Midden-Oosten en Afrika) 
vinden steeds vaker banen in 
sectoren als IT verkoop en logistiek; 
sectoren die groeien. Tegelijk vinden 
minder mensen werk in 
managementfuncties, hr en in de 
productie. Deze brede veranderingen 
zijn het gevolg van mondiale trends.

Voor HR-directeuren is het essentieel 
om een vinger aan de pols te houden 
van de arbeidsmarkt. Dat is nodig om 
op deze trends te reageren.

DE WEG VINDEN IN EEN SNEL VERANDERENDE ARBEIDSMARKT

TOEKOMSTIGE VEREISTE VAARDGHEDEN ZIJN COMPLEX
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EEN NIEUWE PERIODE VAN WENDBAARHEID 

Een cultuur van loopbaanmobiliteit wordt overheersend. Managers die op 
zoek zijn naar nieuw personeel, zijn in toenemende mate bereid om 
mensen aan te nemen met een achtergrond in een andere sector of die 
een andere functie hebben vervuld, zolang ze hun vaardigheden maar 
laten zien.

Er is steeds meer behoefte aan een workforce die wendbaar is en aan 

medewerkers die flexibel zijn. Het Wereld Economisch Forum noemde 

flexibiliteit in een rapport uit 2020 als een van de belangrijkste 

vaardigheden voor werknemers. Tot 2025 neemt het belang ervan alleen 

maar toe.7

Om hun loopbaan toekomstbestendig te maken, moeten werknemers uitgerust worden met vaardigheden die waardevol zijn in de 
veranderende arbeidsmarkt. In de woorden van Louise Brookes van Standard Chartered Bank: ‘Ik denk dat werknemers in 
toenemende mate inzien dat banen, functies, vaardigheden en competenties ook in een andere omgeving van waarde zijn. Ze zien hoe 
anderen in hun netwerk van de ene branche zijn overgestapt naar de andere. Die voorbeelden laten hen inzien dat dit goed mogelijk is.’

Het toekomstbestendig maken van loopbanen is een aandachtspunt voor werkgevers. Dit heeft twee voordelen. Het stelt zittende 
werknemers in staat om met succes de uitdagingen aan te gaan van de onderneming; ze beschikken immers over de vaardigheden die 
nu van belang zijn. Dit verlaagt de noodzaak om nieuwe mensen aan te nemen, waar behoorlijke kosten mee gemoeid zijn. Daarnaast 
hechten organisaties vaak belang aan ‘boemerangwerknemers’: werknemers die na verloop van tijd weer terugkeren, vaak in een 
andere rol of arbeidsvorm. Het aanbieden van outplacement als medewerkers de organisatie verlaten – waarbij vaardigheden op peil 
blijven – draagt bij aan het opbouwen van goodwill en vergroot de kansen dat werknemers later terugkeren. Zij vormen een waardevolle 
talentpool.

“Ik denk dat werknemers in toenemende mate inzien dat banen, functies, vaardigheden
en competenties ook in een andere omgeving van waarde zijn. Ze zien hoe anderen in 
hun netwerk van de ene branche zijn overgestapt naar de andere. Die voorbeelden 
laten hen inzien dat dit goed mogelijk is.”    –Louise Brookes, Standard Chartered

WERKGEVERS ZIEN DE 
FLEXIBILITEIT TOENEMEN

7 The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, October 2020
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Als uitkomst van zijn outplacementprogramma maakte Jimmy de overstap van areamanager van een bank naar zijn droombaan: 
verkoopmanager in een call center, een omgeving waarin hij gedijt. Hij blijft weliswaar werkzaam in de financiële sector, maar nam 
bewust de beslissing om over te stappen naar een organisatie die werkt voor verschillende branches.

Jimmy werkte zeventien jaar in dezelfde functie. Hij benadrukt hoe ontmoedigend het was om opnieuw de arbeidsmarkt te betreden, 
waar hij helemaal geen feeling meer mee had. ‘Een nieuwe baan bemachtigen bereik je niet door een cv op te sturen, in de hoop dat 
dit voldoende is. Je moet er echt werk van maken.’ Een maand nadat hij aan de slag ging met het outplacementprogramma van Right 
Management kreeg hij op dagelijkse basis aanvragen voor sollicitatiegesprekken. In een en dezelfde week had hij vier aanbiedingen. 
Een daarvan was voor hem de perfecte baan.

Het meest waardevol van het outplacementtraject was voor Jimmy het feit dat hij een ‘cheerleader’ had; iemand die persoonlijk tijd aan 
hem besteedde en hem aanmoedigde. En hem hielp te begrijpen hoe hij werkgevers het gevoel kon geven dat hij veruit de meest 
geschikte kandidaat was. 

2020 was voor veel mensen het jaar waarin hun huis hun kantoor werd. Maar 
als we vooruitkijken, zien we dat veel organisaties hun werknemers zullen 
vragen terug te keren naar kantoor. En velen zullen daar blij mee zijn. Werken 
op kantoor zal echter waarschijnlijk niet plaatsvinden in de mate die we gewend 
waren. Slechts 12 procent van de werknemers wil weer fulltime aan de slag op 
kantoor, terwijl 72 procent de voorkeur geeft aan een combinatie van werken 
op kantoor en thuiswerken. Onderzoeken onder werknemers wijzen dit uit.8

De verschuiving naar werken op afstand levert voordeel op voor wie op zoek 
is naar een andere baan. De locatie betekent niet langer een beperking van 
de opties. Omgekeerd geldt voor werkgevers dat ze aantrekkelijker zijn voor 
meer kandidaten en dus nieuwe bronnen van talent kunnen aanboren. Louise 
Brookes van Standard Chartered Bank legt uit dat de bank werknemers de 
keuze geeft waar ze hun werk doen. ‘We vragen alle werknemers waar ze 
gestationeerd willen worden, we leggen dat niet langer op.’ 

DE OPKOMST VAN DE ONGEBONDEN WERKNEMER

20202019

10.5%
8.4%

12%

Deze verschuiving naar banen die niet langer locatiegebonden zijn wordt bevestigd door data van 
Right Management. Werknemers die een outplacementprogramma doorlopen, ondervinden steeds 
vaker dat ze niet hoeven te verhuizen voor hun nieuwe baan, maar dat die juist naar hen toe komt. 
Onderzoek toont aan dat globaal genomen slechts 8,4 procent van de kandidaten verhuisde om 
een nieuwe baan te vinden; een jaar eerder was dit 10,5 procent.9 

Een HR-directeur van een toonaangevende tech-onderneming meent dat werknemers meer 
stilstaan bij hun verlangens. Zij zegt: ‘De situatie noodzaakt ons ertoe om beter na te denken over 
de prioriteiten die mensen hebben. Misschien dat mensen minder bereid zijn om te verhuizen of 
veel tijd te besteden aan forenzen. Zij zijn op zoek naar werkgevers met een cultuur die zich 
kenmerkt door meer aanpassingsvermogen, inclusief de flexibiliteit om geheel of gedeeltelijk op 
afstand te werken.’

8 Moving beyond remote: Workplace transformation in the wake of Covid-19, Slack, October 2020 
9 Right Management candidate data, 2020

Jimmy’s OUTPLACEMENT ERVARING 

VOORKEUR FULLTIME OP KANTOOR  VOORKEUR COMBINATIE KANTOOR/THUIS

72%
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Outplacementprogramma’s zijn voor werkgevers en organisaties van 
essentieel belang om de weg te vinden in deze periode van transitie. 
De beweeglijke en complexe arbeidsmarkt stelt hen voor grote 
uitdagingen. Begrijpelijkerwijs stellen ondernemingen hogere eisen aan 
de outplacementdienstverlening waar ze gebruik van maken.

HR-directeuren geven aan dat succesvolle outplacement de laatste 
twee à drie jaar meer draait om partnership. Louise Brookes van de 
Standard Chartered Bank zegt dat werknemers vandaag de dag 
‘behoefte hebben aan een breder advies dan een jaar of tien geleden. 
Toen behelsde de vraag naar outplacement niet veel meer dan: help 
mij aan een baan die zoveel mogelijk lijkt op de baan die ik had. Nu 
moeten hr-teams werknemers zowel inzicht geven in de arbeidsmarkt 
als praktische ondersteuning en coaching bieden, zodat ze vertrouwen 
krijgen in hun nieuwe rol, misschien in een andere sector.’

Werknemers hebben concreet voordeel van deze benadering van 
outplacement. Ons onderzoek toont aan dat veel kandidaten die een 
outplacementprogramma doorlopen, landen in banen met meer 
verantwoordelijkheid en een hoger salaris. In 2020 bemachtigde 79 
procent van de outplacementkandidaten dezelfde of een hogere 
positie, terwijl 57 procent van de kandidaten een baan vond met 
hetzelfde of een hoger salaris.10

MARKTKENNIS ALS 
VOORWAARDE OM DE JUISTE 
VAARDIGHEDEN OP TE DOEN

Vond een baan met 
dezelfde of
een hogere positie 

Vond een baan 
met hetzelfde of
een hoger salaris 

OUTPLACEMENT KANDIDATEN£ £

57%79%

Wie na een outplacementtraject in de sector blijft werken, vindt doorgaans dat outplacement laat zien hoe een 
organisatie haar medewerkers waardeert en naar hen omkijkt. Dit vertellen werkgevers ons. Outplacement geeft 
ondernemingen inzicht in de veranderingen op de arbeidsmarkt als het gaat om de gewenste vaardigheden. Hierdoor 
zijn zij beter in staat de mensen aan te trekken die zij nodig hebben.

Sue Treharne van E.ON zegt: ‘Doordat het moeilijk te meten is, gaan we er wel eens aan voorbij hoe onze voormalige 
collega’s het E.ON als merk omhoog stuwen, doordat ze hun gewaardeerde vaardigheden meenemen naar hun 
volgende baan.’  

Voormalig medewerkers die een outplacementprogramma hebben doorlopen, fungeren vaak als ambassadeur voor de 
organisatie. Managers die nieuwe mensen aannemen zien het bewijs in het feit dat zij regelmatig ex-medewerkers 
opnieuw aannemen, nadat ze outplacementprogramma’s hebben doorlopen. Een HR-directeur uit de ICT-sector 
benadrukt dit effect. ‘Veel mensen komen terug om bij ons te werken. En dat is deels te danken aan de investering in 
outplacement.’

“Doordat het moeilijk te meten is, gaan we er wel eens aan voorbij hoe onze 
voormalige collega’s het E.ON als merk omhoog stuwen, doordat ze hun 

gewaardeerde vaardigheden meenemen naar hun volgende baan.”    –Sue Treharne, E.ON

10 Right Management candidate data, 2020
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OUTPLACEMENT  MARKT

WERELDWIJDE TRENDS OP DE ARBEIDSMARKT

Focus op welzijn

1-op-1 Support

Inzichten delen

Voorspellende analyses

Grotere Datasets

Verbeterde Data Skills

OUTPLACEMENT –  
AFGESTEMD OP VERANDERING

De bevindingen van dit onderzoek laten zien 
dat zich op het gebied van outplacement 
een ‘stemvork’-evolutie voltrekt. In deze 
evolutie stemt outplacement zich af op de 
frequentie van de arbeidsmarkt die mondiaal 
steeds beweeglijker en veeleisender wordt. 

De twee tanden van de stemvork wijzen de 
richting aan waarin outplacement zich 
ontwikkelt. En wat misschien tegen ons 
gevoel indruist: die tanden bevinden zich aan 
weerszijde van het spectrum. Outplacement 
evolueert enerzijds op basis van kennis 
gebaseerd op data en anderzijds op basis 
van emotionele intelligentie, gericht op 
welbevinden. Als die twee in harmonie zijn, 
komen ze tegemoet aan de uitdagingen en 
kansen die zowel werknemers als 
werkgevers kunnen verzilveren. 

“De belangrijkste

veranderingen bij kandidaten 
treden niet alleen op
door het gebruik van data. 
Doorbraakmomenten tijdens
outplacementtrajecten 
ontstaan tijdens de 
gesprekken en de
coaching door consultants. 
Hierdoor kunnen kandidaten 
hun mindset veranderen en 
hun loopbaanpotentieel 

benutten.”  
-Amy Smyth, Right Management Centre
of Excellence for Career Management
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KENNIS GEBASEERD OP DATA

Outplacement slaat de brug tussen een veranderende 
arbeidsmarkt en de behoeften van organisaties. Een snel 
veranderende, in toenemende mate mondiale arbeidsmarkt, 
vereist meer inzicht om de juiste beslissingen te nemen voor 
ondernemingen en werknemers. Alleen dan kan outplacement 
zijn effectiviteit om verandering en transitie te managen 
behouden. 

De functie die data-analyse inneemt en de schaal waarop data-
analyse wordt toegepast, groeit. Als gevolg daarvan hebben 
aanbieders van outplacement in toenemende mate behoefte 
aan de kennis om data te vertalen naar inzichten die helpen om 
loopbaantransitie mogelijk te maken. Barbera de Graaf van 
Right Management geeft aan dat opdrachtgevers de laatste vijf 
jaar ‘steeds meer gericht zijn op statistische informatie en meer 
kijken naar de uitkomsten van data-analyse die kunnen helpen 
om de ondersteuning aan medewerkers te verbeteren.’

Deze vraag verlangt van outplacementaanbieders in 2021 om te 
evolueren: het is zaak dat zij scherpzinnigheid en 
analysevaardigheden ontwikkelen om met grotere datasets om 
te gaan. In de toekomst, als de groei in kwaliteit en kwantiteit 
van data doorzet, zullen kunstmatige intelligentie en 
voorspelbare analyse een grotere rol spelen. 
Outplacementbureaus doen er goed aan ervoor te zorgen dat 
ze bij de voorlopers behoren van deze ontwikkelingen. Dankzij 
de RightMap-software laat Right Management al zien wat het 
potentieel is van deze technologie: kunstmatige intelligentie 
wordt ingezet om data te selecteren, waardoor werknemers en 
ondernemingen een veel nauwkeuriger beeld krijgen van de snel 
veranderende arbeidsmarkt. Met deze technologie kunnen we 
voorzien in analyses van functies, sectoren en vaardigheden 
waarmee kandidaten hun loopbaan verder kunnen uitstippelen. 

Maar, zoals Amy Smyth van Right Management uitlegt: ‘De 
belangrijkste veranderingen bij kandidaten treden niet alleen op 
door het gebruik van data. Doorbraakmomenten tijdens 
outplacementtrajecten ontstaan tijdens de gesprekken en de 
coaching door consultants. Hierdoor kunnen kandidaten hun 
mindset veranderen en hun loopbaanpotentieel benutten.’

EMOTIONELE INTELLIGENTIE 

Voor COVID-19 waren grote organisaties in toenemende mate 
gericht op het welbevinden van hun medewerkers. De 
ontwrichting veroorzaakt door de pandemie heeft dit nog 
versterkt. Dat komt doordat veel werknemers thuis kwamen te 
zitten – om te werken of met overheidssteun – en zich geïsoleerd 
voelden. Veel van hen voelen zich kwetsbaar doordat ze te 
maken krijgen met boventalligheid en loopbaantransitie, in een tijd 
die zich toch al kenmerkt door onzekerheid.

HR-adviseurs vertellen dat zij hun werknemers ervan willen 
verzekeren dat ze tijdens hun hele loopbaan bij de organisatie 
gewaardeerd worden. Ook met als doel dat degenen die 
vertrekken dit doen met een positief gevoel. Zoals deze HR-
directeur uit de ICT-sector uitlegt: ‘Wij hechten er echt belang aan 
dat wij onze werknemers meenemen op hun reis en dat dit een 
positieve ervaring is, ook op het moment dat zij de organisatie 
verlaten.’

Deze HR-directeur denkt dat degenen die 
transitieprogramma’s doorlopen de meeste steun ervaren 
tijdens een-op-een-coaching. Zij zegt dat dit de meeste 
kansen biedt om ‘oprecht te bespreken waar werknemers 
staan, wat hen helpt om de volgende stap in hun loopbaan te 
nemen.’ Volgens HR-directeuren is het vergroten van het 
zelfvertrouwen een van de belangrijkste voordelen van 
outplacement. Consultants moeten dan ook continu aan hun 
soft skills werken om in die functie te kunnen voorzien.

Vanwege de behoefte aan digitale diensten is outplacement veel 
flexibeler en toegankelijker geworden - de mogelijkheid om op 
aanvraag toegang te krijgen tot ondersteuning is door zowel 
organisaties als kandidaten hartelijk verwelkomd. Maar 
technologie zonder menselijke tussenkomst is zeker niet genoeg. 
Een-op-een coaching is een van de belangrijkste onderdelen die 
zorgt voor een hoge tevredenheid bij outplacementkandidaten. 
Wereldwijd worden hierdoor tevredenheidsscores van 99% 
ontvangen.11

11 Right Management candidate data, 2020

FleurV
Markering
voelden

FleurV
Notitie
of regels anders opbouwen: en voelden zich geïsoleerd 
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5 Bevorder een cultuur van 
loopbaanontwikkeling en bijscholing, 
zodat degenen die de organisatie 
verlaten op termijn van waarde zijn 
voor de onderneming. Werknemers 
die vertrouwd zijn met de waarden 
en de cultuur van het bedrijf, en 
ervaring en vaardigheden elders 
hebben opgedaan, kunnen waarde 
toevoegen. Ze kunnen terugkeren als 
tijdelijke medewerkers, consultant of 
boemerangwerknemers; ex-
werknemers die na verloop van tijd 
weer in dienst komen.

4 Organisaties doen er 
goed aan om medewerkers aan 
te moedigen om in een zo’n vroeg 
mogelijk stadium met outplacement 
aan de slag te gaan. Zodat ze daar 
optimaal de vruchten van plukken en 
meer tijd hebben om hun opties te 
overwegen en te onderzoeken.

1 Kom eerder in 
beweging om medewerkers 
eigenaarschap te laten tonen als het 
gaat om hun loopbaan, het opdoen 
van nieuwe vaardigheden, het 
bijhouden van wat ze hebben bereikt 
en contact leggen met lijnmanagers 
om hun loopbaan te bespreken.

2 Verdiep je in analyses van de 
veranderende arbeidsmarkt, zodat je 
begrijpt welke vaardigheden gevraagd 
worden en je deze ontwikkelt. Zo ben je 
voorbereid op een nieuwe baan. Wees 
flexibel, zowel als het gaat om de functie 
als om de sector.

3 Omarm de 
mogelijkheden die 
ontstaan door werken 
op afstand en de 
mogelijkheid om banen 
te vinden waarbij 
locatie geen beperking 
meer vormt.

4 Denk opnieuw na over hun prioriteiten 
wanneer een nieuwe rol wordt overwogen: bekijk 
welk model het beste past bij de behoeften op 
werk- en privégebied. In aanvulling hierop: als de 
functie van het kantoor afneemt, kunnen 
werkgevers in een grotere vijver vissen om talent 
aan te boren.

5 Beschouw outplacement als 
een kans, niet als afvinkoefening. 
Als kandidaten zich in een vroeg 
stadium op een positieve manier 
met outplacement verbinden, 
biedt dit hen kansen om hun 
inzetbaarheid en hun loopbaan 
voor onbepaalde tijd een boost te 
geven.

3 
Zorg ervoor dat loopbaanmobiliteit 
verankerd raakt in de bedrijfscultuur. 
Dat betekent dat degenen die leiding 
geven aan een team toegerust zijn op 
het voeren van gesprekken met 
individuele medewerkers over hun 
vaardigheden en ontwikkeling. Op die 
manier doen ze hun werk in de teams 
effectiever, maken ze hun 
inzetbaarheid toekomstbestendig en 
vergroten ze hun vermogen om 
ergens anders een andere functie te 
bemachtigen.2 Blijf vasthouden aan de 

kernwaarden van de organisatie, 
ook wanneer tijdens de pandemie 
de eisen waaraan het personeel 
moet voldoen tegen het licht 
worden gehouden. Dat betekent dat 
de werkgever zijn 
verantwoordelijkheid neemt jegens 
de medewerkers, inclusief degenen 
die het bedrijf verlaten.

1 Moedig medewerkers 
aan om positief te reageren op 
digitalisering en automatisering, in plaats 
van hen hiertegen te beschermen. Dit 
helpt de onderneming om nieuwe 
technologieën sneller te integreren, 
terwijl medewerkers in staat worden 
gesteld om nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen en kansen te benutten. 

5
ACTIES

ALLES UIT DE KAST HALEN – HOE WERKGEVERS EN WERKNEMERS ZICH KUNNEN AANPASSEN

om te overwegen voor WERKGEVERS

om te overwegen voor WERKNEMERS
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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.
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