
 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

Bij collega’s
die al meteen en

herhaaldelijk voor heibel 
zorgen, moeten de

alarmbellen afgaan.

KWART VERLAAT NA MINDER DAN EEN JAAR ZIJN JOB

Een nieuwe medewerker die vrijwel meteen terug vertrekt, is een verlies voor iedereen. 
Voor de collega’s die hem of haar hebben trachten in te werken. Voor de werkgever die 
in de rekrutering investeerde. En eigenlijk ook voor de vertrekker zelf, want veel korte 
jobs op een cv geven niet de beste indruk. Hoe merk je dat die collega binnenkort de 
deur achter zich toetrekt? 

Een belangrijk deel van de werknemers in Belgi-
sche bedrijven vertrekt binnen het jaar. Het gaat 
om een kwart van alle beëindigde arbeidscontrac-
ten in 2021, zo blijkt uit cijfers van HR-specialist 
Acerta. Wie binnen het jaar vertrekt bij een bedrijf, 
doet dat vooral tussen de zevende en twaalfde 
maand. Dat is opmerkelijk, want volgens exper-
ten beginnen werknemers net na zes maanden te 
renderen bij een onderneming. Zo’n vertrek is er 
meestal niet zo maar. Sommige signalen kondigen 
het aan.

1. NIEUWE COLLEGA KAN TAKEN
 NIET BOLWERKEN
Sommige kandidaten praten zich vlot door de sol-
licitatieprocedure, maar voldoen uiteindelijk niet 
aan de verwachtingen zodra ze de job hebben. 
“Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe mede-
werker een grondige opleiding krijgt. Of een peter 
of meter waarbij hij of zij terechtkan voor raad en 
advies”, raadt Maarten Van Hal, loopbaancoach bij 
Sterk op je Werk aan. “Maar wanneer de nieuwe 
medewerker heel sterk voelt dat hij niet in staat is 
om het werk te doen, bestaat de kans dat hij zal 
stoppen”, stelt Van Hal, die aanraadt om nieu-
we medewerkers alle nodige tijd en aandacht te 

geven. En indien nodig te bekijken of zijn of haar 
takenpakket kan worden aangepast, als dat kan 
tenminste.

2. NIEUWE COLLEGA HOUDT ZICH  
 (LANG) OP DE VLAKTE
Het is logisch dat je als nieuwe medewerker eerst 
een beetje afwachtend bent. Je moet namelijk eerst 
een vertrouwensband opbouwen met je teamleden. 
“Maar wanneer dit na een half jaar nog steeds niet 
het geval is, en wanneer je dan nog steeds een 
onzeker, klein bang vogeltje ziet dat geen gesprek 
durft aan te gaan met de andere teamleden, is dit 
geen goed signaal”, aldus Van Hal, die suggereert 
om in zulke gevallen zeker te bekijken hoe je hem 
of haar kunt ondersteunen in het winnen van meer 
zelfvertrouwen.

3. NIEUWE COLLEGA IS WEL HEEL
 ZEKER VAN ZICHZELF
Dat is het andere uiterste: een nieuwe collega’s die 
na een week beweert dat hij of zij alles begrijpt en 
voor mekaar krijgt. Ook dat is een duidelijk signaal. 
“De eerste weken en zelfs maanden bij een nieuwe 
werkgever dienen om het bedrijf en het team te leren 
kennen. Het is belangrijk om tijdens die eerste we-

ken een vertrouwensband te creëren met de nieuwe 
collega’s.” Maar soms is zo’n vertrouwensband ver 
te zoeken. Bij collega’s die al meteen en herhaalde-
lijk voor heibel zorgen, moeten de alarmbellen af-
gaan. En dat uit zich op diverse vlakken: van gebrek 
aan teamgeest tot ronduit negatief gedrag. “Een me-
dewerker die zich bijvoorbeeld te goed voelt om te 
praten tegen mensen op een lager niveau binnen de 
hiërarchie, is zeker geen goed signaal.”

4. NIEUWE COLLEGA ZORGT VOOR  
 HEIBEL BINNEN HET TEAM
Sommige mensen liggen je beter dan andere, en 
sommige collega’s liggen ook gewoon beter in de 
groep. Maar wanneer de mensen in jouw team con-
stant botsen met de nieuwe medewerker is er vaak 
iets mis. Nieuwkomers leren maar best omgaan met 
hun nieuwe collega’s, en omgekeerd, stelt de coach, 
al wil hij dat ook wel nuanceren. Een andere mening 
hebben over iets kan, volgens hem, verrijkend zijn 
voor het bedrijf, de afdeling en de business. Maar 
dat is nog iets helemaal anders dan teveel onder-
linge competitie of na-ijver. “Want dàt zijn duidelijke 
alarmsignalen dat er meer aan de hand is in jouw 
team.”

William Visterin

Vier alarmbellen dat die
nieuwe collega snel vertrekt



Gaan we er samen voor? 
Solliciteer zeker voor 
18 april 2022 via 
werkenvoordilbeek.be.

Daarom kies je voor ons! 
een job ... met impact
een job ... met variatie
een job ... in balans 
een job ... met potentieel
een job ... met warmte

Werken voor Groep Dilbeek is elke dag het verschil maken 
voor de burger, je collega’s & jezelf. Kom jij werken bij 
Burger & Omgeving waar de teams Wonen & Ondernemen, 
Burgerzaken en Openbare Ruimte klanten proactief en met 
enthousiasme verder helpen?

• Projectleiders Openbare Ruimte 
• Deskundige Woonbeleid
• Deskundige Omgeving 
• Administratieve medewerker 

Wonen & Ondernemen 
• Administratieve medewerker Burgerzaken
• Coördinator Begraafplaatsen 
• Werkman/vrouw Openbare Ruimte www.overijse.be/jobs

“Zorgen voor de 
bewoners van het 
woonzorgcentrum 
geeft me 
voldoening.”

SENNE LAUWERS 
DESKUNDIGE WONEN 
EN LEVEN WZC

Wij zoeken: 

Op zoek naar 
een job met pit?

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst via 
personeelsdienst@overijse.be
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi el-
beschrijving, de voorwaarden en de selectie procedure 
op www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 
2 mei 2022.

een coördinator KELA Ifi c 16 
Dienstverantwoordelijke 
paramedische diensten   
• Je coördineert het team paramedici 

en het team wonen en leven. 
• Je bent verantwoordelijk voor de 

uitbouw en praktische organisatie van 
het zorgaanbod door je teams op de afdelingen.

• Je coacht en begeleidt de medewerkers van het 
team paramedici en het team wonen en leven.
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DRUKKERIJ HEREMANS een familiale kmo, produceert een breed gamma van kwaliteitsdrukwerk. 
Van administatief tot publicitair drukwerk, offset en digitaal.  De ideale combinatie van ons modern 
machinepark en een vast team van gemotiveerde vakmensen zijn de steunpilaren van kwaliteit en 

service naar onze klanten. Omwille van een steeds groeiend klantenbestand wensen wij ons 
personeeel uit te breiden met:

DrukafwerkerDrukafwerker
» Ervaring gewenst  » Bedienen van snij-, plooi,  verzamel/hechter-machine

» Voltijds - Daguren
Bij voorkeur zich kandidaat stellen per mail
» bij Bart Heremans 
» info@heremansprinting.be

DRUKKERIJ HEREMANS
Frans Vandersteenstraat 12 - 1750 Lennik

02/532 59 73

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be


	NB_NBVLE_180505_001_114446001
	NB_NBVLE_180505_002_114446002

