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Loopbaanadvies verhoogt het rendement van werknemers
Gemiddeld is 58% van alle werknemers van mening dat loopbaanadvies een belangrijke
bijdrage levert aan het potentieel wat hun werkgever uit hen kan halen. Het overgrote deel
van de werknemers ziet dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt, zo blijkt uit een
onderzoek dat Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanadvies, heeft laten uitvoeren onder
890 werkgevers en werknemers in Nederland.
Daaruit wordt duidelijk dat 73% van de werknemers die nog geen ervaring met
loopbaanadvies hebben, wel verwachten dat dit de werktevredenheid zal verhogen. En 88%
van de werknemers die de ervaring met loopbaanadvies wel hebben, weten dat het de
werktevredenheid vergroot. Kortom: ruim driekwart van alle werknemers zijn meer tevreden
met hun werk als er gebruik gemaakt kan worden van loopbaanadvies.
Het percentage werknemers dat van mening is dat met loopbaanadvies hun potentieel en
talenten beter benut worden is zelfs nog groter. Van alle werknemers die nog geen ervaring
hebben met loopbaanadvies weet 40% al dat als ze die ervaring wel zouden krijgen, hun
mogelijkheden en kennis beter benut zouden worden. Werknemers die wel ervaring hebben
met loopbaanadvies zijn er over uit: 75% van hen is het er (helemaal) mee eens dat hun
potentieel en talenten beter benut worden met het gebruik van loopbaanadvies.
Bovendien geeft meer dan de helft van alle mensen die wel loopbaanadvies hebben
gekregen aan dat zij de keuzes in hun carrière niet zonder loopbaanadvies hadden kunnen
maken.
Kortom: de rol van de loopbaanadviseur is voor werknemers wel duidelijk. Het inschakelen
van een loopbaanadviseur helpt hen bij het maken van de juiste keuzes in hun carriere en
zorgt ervoor dat de mogelijkheden die zij hebben beter benut worden. Het rendement dat zij
vervolgens realiseren draagt uiteraard bij aan het gevoel meer tevreden te zijn over hun werk.
Bedrijven waar mensen geen loopbaanadvies krijgen hebben meer kans op ‘vastlopers’;
mensen die niet tevreden zijn over hun werk en uiteindelijk daar in vast lopen, vaak ook ziek
worden. Als dat stadium bereikt wordt, is de oplossing meestal outplacement. En dat kost een
werkgever veel geld. Een anonieme leidinggevende vertaalde dit als volgt: “Recent heb ik
iemand moeten ontslaan, dat zijn hoge kosten. Als ik bij een groep van 30 mensen kan
voorkomen dat er één op zo’n manier het bedrijf moet verlaten, dan heb ik de investering voor
het loopbaantraject van de hele groep, er al uit.”
Toch blijkt uit het onderzoek dat werkgevers de mogelijkheden die loopbaanadvies hun
werknemers kan bieden vaak onderschatten. Slechts 17% van de in het onderzoek
ondervraagde werkgevers heeft begeleiding van een loopbaanadviseur gebruikt voor zijn
werknemers. De meeste werkgevers hebben wel een positief beeld van loopbaanadviseurs,
maar beseffen vaak nog niet dat het werkelijk een verhoging van het rendement van de
werknemers oplevert.
Noloc streeft er naar de rol van loopbaanadvies in de ontwikkeling van werknemers zichtbaar
te maken. Met ruim 2500 leden vertegenwoordigd deze vereniging een enorme hoeveelheid
kennis en ervaring. “Juist in tijden van economische crisis moeten werkgevers zuinig zijn op
hun personeel en zorgen dat zij voldoende rendement halen uit de werknemers die ze
hebben. Dat kan eigenlijk alleen met goed loopbaanadvies”, aldus Ester Leibbrand, voorzitter
van Noloc. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies
en zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl
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