
“De coronacrisis beïnvloedt de war for talent op diverse vlakken”

De werkplekbeleving en wellbeing speelden voor de coronacrisis reeds een grote rol in de war for 
talent en zullen in het postcoronatijdperk nog belangrijker worden volgens Davy Van Den Meersche 

(real estate portfolio manager BeNeLux & UAE Robert Half). “Hoe gaan we (potentiële) medewerkers 
nog motiveren om naar het kantoor te komen? Werkgevers zullen meer dan ooit op de juiste knoppen 
moeten drukken.”

Davy Van Den Meerssche – real estate portfolio manager BeNeLux & UAE Robert Half

“Ik geloof in het werken vanuit 
sterktes, eerder dan op basis 
van ervaring en diploma.”

Medewerkers aantrekken én 
houden
Davy Van Den Meerssche (35) is sinds 
september 2019  real estate portfolio 
manager BeNeLux & UAE bij het wereld-
wijd gespecialiseerd rekruteringsbedrijf 
Robert Half. Hoe kan een bedrijf volgens 
hem geschikte medewerkers aantrekken 
én ook houden? En in welke mate heeft 
de dalende economie een impact op de 
war for talent? “Er komen momenteel ta-
lenten op de markt die hun job verloren 
zijn. Kritische profielen zullen ook postco-
rona belangrijk blijven. De voordeur van 
bedrijven staat open, maar de achterdeur 
kan eveneens openstaan. Het gaat voor 
de werknemer al lang niet meer enkel 
over het financiële pakket, maar ook over 
andere parameters zoals het belevingsge-
voel en de welzijnsfactor. Een werkplek 
moet aantrekkelijk en trendy zijn, met 
aandacht voor ergonomie en gezondheid. 
Het geloof in het bedrijf speelt eveneens 
een rol. Hoe gaat men bijvoorbeeld met 
duurzaamheid om? De coronacrisis brengt 
echter een extra uitdaging met zich mee. 
Hoe zullen we medewerkers motiveren 
om nog naar het kantoor te komen? Men 
heeft onder meer geproefd van minder 
tijd verliezen, geconcentreerder werken 
en meer tijd met de familie doorbrengen. 
De jonge generatie heeft vaak kinderen 
en woont kleiner. Thuiswerk en ‘work-life 
balance’ is voor hen belangrijk, maar extra 
faciliteiten op het werk zoals een fitness 
kunnen eveneens het verschil maken. Als 
men naar het kantoor komt zal het erop 
aankomen om medewerkers maximaal te 
ontzorgen via bijvoorbeeld het verzeke-
ren van een parkeerplaats of desk.”
Davy Van Den Meerssche over het aan-
boren van alternatieve doelgroepen en 
flexibiliteit inzake eisen naar nieuwe me-
dewerkers toe: “Ik geloof in het werken 

vanuit sterktes, eerder dan op basis van 
ervaring en diploma. Vijftigplussers zijn 
bijvoorbeeld zeer loyaal tegenover de 
werkgever en hebben een fantastische 
werkethiek.”

De rol van de facility-afdeling
Davy Van Den Meerssche: “De facility-af-
deling speelt niet alleen een belangrijke 
rol in de war for talent, ze loodst bedrij-
ven ook door crisissen. We moeten meer 
naar buiten komen met onze successen. 
Op die manier zullen we aantrekkelijk zijn. 

We kunnen zeker meerwaarde bieden via 
de werkplekomgeving. Maar willen bedrij-
ven nog naar de situatie van voorheen? 
Zijn de landschapskantoren van de kaart 
geveegd en gaan we terug naar vaste 
plaatsen? We krijgen te maken met een 
grote onzekerheidsfactor en veel vraag-
stukken. Het is onze taak om te adviseren. 
Overhaaste beslissingen zijn nu niet aan 
de orde. Als men naar kantoor komt zal er 
volgens mij een familiale sfeer gecreëerd 
worden, waar ontmoeting en teamwork 
centraal staan. Daarnaast zullen samen-
werkingstools, videoconferenties en der-
gelijke alsmaar belangrijker worden.”
Door Tilly Baekelandt
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