
Workshop 1 
 
Zo haalt u het beste uit uw mensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk hebt u de medewerkers voorop staan. En haalt u het beste uit hen … Toch? Nou…, wist u 
dat maar tien tot twintig procent van het personeelsbestand in Nederland vindt dat hun werkgever het 
beste uit hen haalt?! Hoe het anders kan? Daarover vertelt Eric van de Straat op 24 september tijdens 
het landelijke QESH event van vijf kwaliteitskringen. 
 

Gemiste kans 
Van de Straat ontdekte de schokkende cijfers in een Integron-onderzoek uit 2018. “Er is nog een 
wereld te winnen”, concludeert hij. “Veel bedrijven weten het ziekteverzuimpercentage precies. Net als 
het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker en de kosten hiervan. Maar niet de kosten van 
medewerkers die geen ruimte krijgen hun kwaliteiten goed tot hun recht te laten komen. Bij LEAN 
wordt onderbenutting van potentieel dan ook vaak als achtste verspilling toegevoegd!” 
 

Begin al vóór ‘t begint… 
Tijdens zijn workshop op het event brengt Van de Straat een mix van kennis en doen. Zo vertelt hij 
over de ervaringen van sociale innovatie via een ‘Leren van elkaar Kring’. Met onderwerpen als 
lichamelijke vitaliteit, mentale fitheid en preboarding-onboarding (inwerkperiode en de periode ervóór). 
Van de Straat deelt ook welke werkgevers en branches het in Nederland goed doen. En vooral: wat 
wij van ze kunnen leren.  
 

  
 
Salaris nog steeds op 1, …..maar hoe lang nog?? 
“Weet je dat 3 tot 4 op de 10 nieuwe, jonge medewerkers binnen de kortste keren weer vertrekt? Wat 
een kapitaalvernietiging! Investeer liever in hoe je ze houdt in plaats van steeds weer nieuwe te 
zoeken.” Hoe? “In ieder geval niet door salaris en arbeidsvoorwaarden voorop te stellen. Want die zijn 
nog wel belangrijk om voor een werkgever te kiezen, maar andere redenen winnen snel terrein.” Zie 
de tabel. “Je echte ambassadeurs zijn betrokken én halen veel van hun voldoening uit hun eigen 
bijdrage daaraan. Dát helpt voor de kwaliteit van je producten.” 



 

Over Eric van de Straat  
Hij werkte als HR-specialist ruim 25 jaar in de zorg en bij technische bedrijven. 
Inmiddels runt Van de Straat al dik 17 jaar zijn eigen onderneming STRAIGHT 
Human Support. Hiervandaan helpt hij organisaties meer uit hun grootste 
kapitaal te halen.  
 
QESH event: 24 september 2019 
Workshoptitel:  Werkplezier: de motor voor klanttevredenheid 
Door:  Eric van de Straat (STRAIGHT Human Support) 
 
Meld je nu aan voor het event en kies voor de workshop 1 van Eric van de Straat of een van de 
andere workshops. 

 
 
 


