De coronacrisis zet alles op z’n kop. Werkgevers worden gedwongen om
andere prioriteiten te stellen. Eén van de dingen die je snel dreigt te vergeten, is
waardering tonen naar je medewerkers. Snappen we, maar het is juist nu zo belangrijk.
Een klein gebaar, zoals het geven van een compliment, kan namelijk voor een enorme
boost zorgen.
Gelukkige medewerkers met zelfvertrouwen, hogere productiviteit, meer
verbondenheid en minder verzuim en verloop. Het is allemaal terug te leiden naar het
tonen van waardering. Maar hoe doe je dat? Wij vroegen het aan ons
YC Jongerenpanel*, waar de nieuwe generatie medewerkers hun mening en ideeën
delen over werkgerelateerde onderwerpen. De uitkomsten hebben we verwerkt in
praktische tips en concrete tools waar je makkelijk zelf mee aan de slag kunt.
Succes!
*Het onderzoek is in augustus 2020 uitgevoerd onder 500 respondenten in de leeftijd van
15 tot 30 jaar.

WAARDERING TONEN LOONT
Een flinke dosis werkgeluk doet wonderen voor een organisatie. Hoe betrokkener en
gelukkiger medewerkers zijn, hoe beter ze presteren. Zelf ondervinden ze minder stress
en stromen ze minder vaak uit. Een win-winsituatie.
Geen verrassing dus, dat het panel aangeeft dat waardering krijgen het belangrijkste
aspect is voor hun werkgeluk.

WHAT’S IN IT FOR YOU

Goed nieuws voor je medewerkers, maar ook voor jou. Waardering tonen heeft namelijk
ook een indirect effect op organisaties. Het teamgevoel neemt toe en de productiviteit
schiet omhoog. Wat zich vervolgens vertaalt naar minder uitstroom en lagere
ziekteverzuimcijfers.

HET EFFECT VAN GENOEG WAARDERING

EEN GEBREK AAN WAARDERING
Als je denkt dat het geen kwaad kan om het eens op z’n beloop te laten. Minder
complimenten te geven of vergeten om mensen te bedanken. Think again. Een gebrek
aan waardering kan namelijk negatieve gevolgen hebben. Het werkgeluk daalt, net als
de productiviteit en de onderlinge verbondenheid. En dat terwijl het stressgehalte
onder medewerkers alleen maar stijgt. Slechts 4% zegt dat te weinig waardering geen
enkel effect op hen heeft.

HET EFFECT VAN EEN GEBREK AAN WAARDERING
IK VOEL ME MINDER BETROKKEN BIJ HET BEDRIJF
HET MAAKT ME ONZEKER
IK VOEL ME MINDER VERBONDEN MET MIJN COLLEGA’S
IK INVESTEER DAARDOOR MINDER IN MIJN WERK
HET ZORGT VOOR STRESS

Als we onze respondenten vragen of ze bij te weinig waardering erover nadenken om
een andere baan te zoeken, zegt 65% van de ondervraagden ‘ja’. Waardering tonen is
dus ook belangrijk voor het binden van jong talent aan je bedrijf.

HET ZIT ’M IN DE KLEINE DINGEN
Dan blijft de hamvraag: hoe toon je nu het beste waardering? Wie denkt dat dit zich bij
de nieuwe generatie vooral laat uitdrukken in euro’s, heeft het mis. Uit onze
resultaten blijkt dat voor 76% van de ondervraagden geld geen rol speelt in het wel of
niet gewaardeerd voelen. Zij zien het vooral terug in de kleine dingen, zoals het
ontvangen van een complimentje of het krijgen van persoonlijke aandacht.

WAARDERING TONEN DOE JE OP VERSCHILLENDE MANIEREN:
Positieve woorden:
de klassieke vorm van complimenten geven. Aanmoedigen verpakt in een
positieve boodschap, via een appje, face to face of op een persoonlijke
kaart.
Fysieke aanraking:
denk aan een schouderklop of high five. Al is het voor nu even beter om
deze vorm van waardering tonen te bewaren voor na de coronacrisis.

Cadeautje:
dat past bij de ontvanger én op een gepast moment gegeven wordt.

Quality time:
onverdeelde aandacht krijgen, zoals met z’n tweeën lunchen.

Handje helpen:
iets voor een ander doen om hem of haar echt te helpen en
ondersteunen.

DE KRACHT VAN EEN COMPLIMENT
Jonge mensen geven de voorkeur aan het krijgen van een compliment. Die krijgen ze
het liefst van eigenaren (64%), gevolgd door leidinggevenden (54%) en directe collega’s
(33%). Wat ze dan het liefst horen? ‘Je doet het supergoed’, ‘Ik ben blij met je’ of
‘Bedankt voor je harde werken’. Het krijgen van hulp wanneer ze dat nodig hebben,
vinden jongeren ook fijn. Zeker als die wordt gegeven door directe collega’s (29%) of
hun leidinggevende (24%). Als eigenaar van een bedrijf maak je werknemers ook heel
blij met een cadeau (17%).

IK WERK HARD, MAAR DAT WORDT NIET ALTIJD GEZIEN. DIT JAAR KREEG IK
DAAR VOOR HET EERST EEN COMPLIMENT OVER. DAT DEED ME HEEL GOED.

De kracht van zo’n compliment zit hem in de voldoening die het geeft. De meeste
voldoening halen ze uit een compliment van hun leidinggevende (94%), gevolgd door
een compliment van de eigenaar (90%).

DOOR EEN COMPLIMENT VOEL IK ME GEZIEN.

Handig al die info, maar hoe pas je het toe in de praktijk?
Hoe persoonlijker, hoe beter. Door jouw compliment of
cadeau volledig af te stemmen op de medewerker.
Sla niemand over. Je bent misschien bij de ene
persoon sneller geneigd om een compliment te geven
dan bij de ander. Doordat hij of zij meer op de
voorgrond treedt of werk levert met concrete
resultaten. Maar de stille krachten binnen jouw
organisatie zijn net zo belangrijk.
Er hoeft niet altijd een reden te zijn. Een onverwacht
bedankje omdat iemand onmisbaar is binnen je
organisatie, is net zo waardevol.
Complimenten op afstand werken net zo goed. Heb je
collega’s die thuiswerken door de coronacrisis? Gooi
eens een handgeschreven kaartje op de post of stuur
een spontaan mailtje met een gifje of korte
videoboodschap. Succes gegarandeerd.
Een publiek is niet altijd slecht. Integendeel. Als je
iemand binnen een groep complimenteert, heeft dit een
enorme impact. Jonge mensen vinden het fijn om als
voorbeeld te worden gezien.

GA ZELF AAN DE SLAG!

Waardering tonen hoeft dus niet veel (tijd) te kosten. Bestel de gratis
thank you-kaarten, pak een pen en schrijf een bedankje naar iemand uit je
team. Of naar allemaal natuurlijk.

OVER
YOUNGCAPITAL
YoungCapital brengt jongeren en werkgevers samen via een (bij)baan,
traineeship of opleiding, zodat zij elkaar kunnen helpen groeien. Deze twee
groepen kunnen namelijk veel van elkaar leren: werkgevers hebben de
ervaring en vakkennis. Jongeren stellen de verfrissende vragen en zijn
onmisbaar voor vernieuwing. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar zijn de
1.000 medewerkers van YoungCapital zelf het levende bewijs van de impact
die jongeren kunnen maken.
Het zorgt er ook voor dat we in no-time het talent vinden dat jij nodig hebt.
Jong, fris en vol energie. Met jouw wensen en eisen in ons achterhoofd,
duiken wij in onze database van ruim 7 miljoen kandidaten. Om daar de
perfecte match uit te pikken. Alle administratieve rompslomp rondom de
contracten en salarissen? Ook die nemen wij uit handen. Geeft jou weer
extra tijd om te focussen op wat echt belangrijk is.
Waardering tonen, bijvoorbeeld.

