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• Frank Vos
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• Concernadviseur HR Control & Analytics
• Verantwoordelijk voor datagedreven P&O-beleid
• Ik ga volgende week trouwen!

Wie ben ik
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Wat kom ik vertellen
Hoe wij onze analyse op medewerkerverloop omgezet hebben naar persona’s om 
zo een complex onderwerp toegankelijk te maken en op basis van deze persona’s
beleidsinterventies hebben ontwikkeld.



De Gemeente Den Haag wil een goed en modern werkgever zijn waar 
medewerkers gezond en met veel plezier voor langere tijd blijven werken. Maar 
de Gemeente Den Haag heeft net als veel andere gemeenten relatief hoog 
verloop. Het is dus van belang om te weten wie ons verlaten en wat de 
overtuigende redenen zijn waarom deze medewerkers de organisatie besluiten te 
verlaten om zo ons personeelsbeleid effectiever aan te laten sluiten aan de 
behoeften van onze medewerkers.

Aanleiding
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Pilot Vertrekredenonderzoek
Informatie niet direct beschikbaar

Keuzes: systeem, thema’s, vragen en verdiepingsvragen?

Analyse uitstroom data HR systeem
Informatie direct beschikbaar

Meerdere jaren

Aanpak
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De cijfers Het verhaal

Vragen die we wilden beantwoorden Vragen die we wilden beantwoorden

Aantallen Verhoudingen Trends Beleving Vertrekreden Ambassadeurs



Complex beeld
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Gemiddeld gezien een duidelijke top 3 in vertrekredenen, maar elke sub-selectie liet een (te) complex beeld zien. 

• Vrouwen: vertrekken vaker vrijwillig en geven vaker een gebrek in uitdaging aan en voelen zich relatief minder gewaardeerd dan 
mannen. Maar niet bij elke dienst, in sommige diensten is het juist de werkdruk.

• Mannen hebben gemiddeld meer dienstjaren en verlaten de organisatie relatief vaker met pensioen en gaven veel vaker aan dat 
doorstroom het probleem was. Behalve in sommige leeftijdsgroepen, daar is de belangrijkste vertrekreden een gebrek aan uitdaging. 

• Jongeren (<35) verlaten de organisatie relatief vaker vrijwillig binnen 2 jaar. In het eerste jaar vaker door te weinig uitdaging, in de 
jaren daarna door gebrek aan doorgroeimogelijkheden. 

• Kijken we naar alle medewerkers die binnen twee jaar vrijwillig vertrekken dan doen ze dat veelal vanwege werkomstandigheden, in het 
bijzonder werkdruk. Tussen de 2 en 5 jaar verschuift dit naar een gebrek aan doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. 

Hoe ontstaat dit complexe beeld:

• Nuances in vertrekredenen tussen diensten, functiegroepen, gender, leeftijdsgroepen enz. 

• Medewerkers vallen in meerdere selectiegroepen. 

Door deze complexiteit en nuances konden beleidsmakers hier moeilijk mee uit de voeten. Ze hadden meer  
toegankelijke informatie nodig. 



'Ik ben trots dat ik 
voor Den Haag heb 
mogen werken! 
Echt! Maar ik zag 
voor mij geen 
toekomst meer en 
dat vind ik oprecht 
heel erg jammer...``

Bas
Bas is 39 jaar en woont in Gouda samen met zijn vriend.

Werksituatie
Bestuursdienst, Concernstrateeg ICT, vast contract, functieschaal 11

Profiel
Ambitieuze ICT-er. 8 jaar geleden in dienst gekomen en heeft zich 
van functieschaal 9 opgewerkt naar 11. Heeft de ambitie om door 
te groeien naar een senior adviseursfunctie (van schaal 14).

Ambitie en uitdaging
• In zijn jongere jaren flink uitgesloofd om potentieel aan 

leidinggevenden te tonen.
• Volgt trainingen en cursussen
• Staat open om door te groeien op een andere afdeling
• Wordt regelmatig op LinkedIn benaderd

Verhaal:
Bas merkt dat het steeds lastiger wordt om door te groeien. De 
trainingen die hij volgt zijn interessant, maar dragen weinig bij aan het 
vergroten van zijn kennis waar hij behoefte aan heeft. Ervaart weinig 
gehoor en ondersteuning bij zijn leidinggevende. Niet perse negatief over 
de gemeente, maar het is lastig de lokroep van andere organisaties te 
weerstaan. Baalt dat woon-werkverkeer niet volledig wordt vergoed. Heeft 
over een week arbeidsvoorwaardengesprek bij het ICTU (min. BiZa).

Man 5-10 jaar 
in dienst

BSD

Doorgroeien ArbeidsvoorwaardenDoorgroeien

Vertrekredenen



Persona’s
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Bas
39 jaar, BSD, Concernstrateeg ICT, 
functieschaal 11, vast contract
• Man: Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden
• 5-10 dienstjaren: Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden
• BSD: Arbeidsvoorwaarden

Milou
37 jaar, OCW, Beleidsondersteunend 
medewerker JMO, functieschaal 9, vast contract
• 35-55 jaar: Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden
• OCW: Werkomstandigheden, werkdruk
• Fs 7-9: Werkomstandigheden, werkdruk

Nora
26 jaar, BEC, jr. Adviseur Arbeidsrelaties, 
functieschaal 7, tijdelijk contract
• <35 jr: Werkomstandigheden, werkdruk en sfeer
• 0-2 dienstjaren : Uitdaging, talent onbenut
• Fs 7-9: Werkomstandigheden, werkdruk

Marcel
58 jaar, IDC, afdelingsmanager locatiebeheer, 
functieschaal 12, vast contract
• 55+jr: Relatie met collega’s/leidinggevende
• 10+ dienstjaren: Werkomstandigheden, waardering
• Leidinggevende: Werkomstandigheden, werkdruk

Adel
29 jaar, DSB, medewerker openbare 
straatverlichting, functieschaal 5, tijdelijk contract
• 0-2 dienstjaren: Werkomstandigheden,  werkdruk
• DSB: Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden 
• Fs <6: Werkomstandigheden, waardering

Shandra
49 jaar, DSO, Beleidsadviseur Wonen, 
functieschaal 10, vast contract
• Vrouw: Uitdaging
• Fs 10+: Doorgroei en ontwikkelmogelijkheden
• 10+ dienstjaren: Arbeidsvoorwaarden



Mogelijke interventies
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• Inzet interne mobiliteit
• Loopbaanpaden inzichtelijk maken
• Moderniseren Functiehuis 
• Kweekvijvers
• Activiteiten zoals o.a. Haags Ontwikkel Festival

• Inzetten op een positief leerklimaat
• (Door)ontwikkelen gemeentebrede infrastructuur 

leren en ontwikkelen

• Onderzoek naar werkdruk
• Initiatief "Het goede gesprek“
• Expertiseontwikkeling nieuwe vormen van 

organiseren, voor een wendbare organisatie

• Inzicht in de medewerkersreis
• Jong Den Haag versterken/promoten 

• Uitwisseling medewerkers met o.a. het Rijk en G4
• Programma persoonlijk leiderschap

• Interne jobcoaches
• Jobrotation

Doorgroeien en 
Ontwikkelen

Werkomstandigheden

Uitdaging in werk

Bas Milou Nora ShandraAdelMarcel

• Moderniseren arbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden

• Initiatief "Het goede gesprek“
• Generatie-communicatieRelatie



• Input voor een meer datagedreven programmaplan
• Door te onderbouwen voor wie welke interventie bedoeld is

• Een geënthousiasmeerd GMT
• Goede inhoudelijke gesprekken, omdat iedereen de persona’s ‘herkent’

• Interesse gewekt voor inzichten in de verdere employee journey
• “hoe zit het dan op moment X?”

Wat heeft het ons opgeleverd
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• Zorg dat de inhoudelijk verantwoordelijke aangehaakt is
• Deze heb je nodig om de informatie om te zetten in actie

• Gewoon beginnen
• Het hoeft niet in een keer perfect te zijn

• Informatie enthousiasmeert
• Men wil altijd meer weten
• Deze energie is te gebruiken voor vervolgstappen

Wat hebben we geleerd
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Bedankt voor de aandacht!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


