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Bij het selecteren van nieuwe mede- 
werkers letten we vooral op die vaar-
digheid en minder op zijn reconditione-
ringskennis. Die kennis hebben wij ruim 
beschikbaar binnen onze organisatie en 
kunnen we prima bijbrengen. Maar de wil 
om te helpen, alsook de flexibiliteit  
om je aan te passen aan de wens van  
de klant: die moeten in je zitten. In de 
huidige arbeidsmarkt, waarin het aanbod 
al beperkter is, is het zoeken naar die 
competenties dan ook één van de  
grootste uitdagingen.  
 
Om de goede medewerkers te vinden en 
te binden, is meer aanpassingsvermogen 
van de organisatie nodig. Want waar in 
het verleden één functieprofiel en één 
pakket arbeidsvoorwaarden passend was 
voor alle medewerkers, zullen we nu meer  
individueel maatwerk moeten maken voor 
een goede match. De medewerker van 
nu is vaak niet op zoek naar een baan die 
elke dag van half acht tot vier is. Hij is  
gewend te multitasken, meer plaats- en 
tijd onafhankelijk te werken en vaak  
privé- en werktijd door elkaar heen te 
laten lopen, met een goede balans. En 
hoe past dat in een omgeving waarin je, 

gelijktijdig met je collega’s, op een  
specifieke locatie je werk moet doen? En 
vaak nog op heel andere tijden dan de 
reguliere kantoortijden?  
 
Waar valt nog meer aan te denken? Onze 
dienstverlening eist een 24/7 mentaliteit: 
zowel ingeroosterd als ongepland vragen 
we regelmatig van onze medewerkers om 
langer te blijven, of om alsnog ’s avonds 
te komen helpen. Maar hoe past dat in je 
privéleven als daar ook kinderen zijn of 
mantelzorg zit? Hoe ga je om met  
gewenste andere of flexibele werktijden 
in een branche die zich kenmerkt door 
continue beschikbaarheid? Hoe passen 
deeltijdwerkers daarin?

Vraagstukken die een claim leggen op de 
flexibiliteit van de organisatie, niet alleen 
naar de klant toe, maar ook in de vraag 
naar medewerkers. Uiteindelijk leiden  
tevreden medewerkers ook tot blije  
klanten. En dat succesvol bewerkstelligen 
is de uitdaging voor het binden en boeien 
van medewerkers.
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De achterliggende reden  
hiervoor is dat in ons vak  
medewerkers vooral een 
maximaal dienstverlenende 
instelling moeten hebben.  
Oog hebben voor zaken  
die de gedupeerde  
bezighouden,begrip  
hebben voor de situatie  
en de klant gerust stellen. 
Doel van dit alles is een  
gelukkige klant, die  
tevreden is over onze 
dienstverlening, maar  
uiteindelijk over die van 
onze opdrachtgever. Want 
geluk herstellen, dat is wat 
wij doen. 

Als visitekaartje van een 
verzekeraar, vastgoedbe-
heerder of intermediair is 
het ‘ontzorgen’ van de  
klant één van de meest  
belangrijke aspecten. En 
dat is een competentie die 
je nauwelijks kunt leren:  
dat moet in je DNA zitten.

Binnen calamiteiten 
diensten werken  
mensen met diverse 
achtergronden. Vooral 
veel mensen met een 
horeca achtergrond  
of andere dienst- 
verlenende sectoren. 


