Tool voor het voeren van
een exitgesprek

Het voeren van een exitgesprek
Je hoopt erop dat dit gesprek zo lang mogelijk uitblijft, maar de kans doet zich altijd voor
dat een arbeidsrelatie ten einde komt. Het exitgesprek dient als het laatste formele
gesprek dat gevoerd wordt met een werknemer die op het punt staat om te vertrekken.
Wij zijn van mening dat het voor een recruiter een toegevoegde waarde is om bij dit
gesprek aanwezig te zijn. De recruiter is namelijk de meest neutrale persoon binnen de
organisatie en de arbeidsbemiddeling.
De tool die we hebben gemaakt geeft een leidraad om dit gesprek te leiden en
waardevolle feedback te verzamelen over de eerlijke reden van het vertrek. Deze
feedback kun je gebruiken om het recruitment proces te verbeteren.

✔

Persoonsgegevens
Naam:
Functie:
Datum in dienst:
Laatste werkdag:
Naam leidinggevende:

✔

Verleden
Op welke functie en afdeling ben je binnengekomen?
Welke functie(s) en afdelingen heb je daarna eventueel nog gehad?
Hoe bevielen de functies en afdeling voor je laatste functie?
Wat is je laatste functie geweest?

✔

Leidinggevende, werkomgeving en cultuur/sfeer
Wie was je leidinggevende?
Hoe omschrijf je je samenwerking met je leidinggevende?
Wat vond je van de overlegstructuur die gehanteerd werd?
Welke tip heb je voor je leidinggevende? Wat zou hij anders mogen doen in jouw ogen?
Hoe vond je jouw werkplek?
Wat vond je het prettigste aan jouw werkplek en omgeving?
Wat zou jij veranderen aan de werkplek en omgeving?
Hoe zou jij de sfeer en cultuur omschrijven?
Komt dit overeen met hetgeen wat je vooraf had verwacht?
In hoeverre heb je de kernwaarden terug gezien in jouw dagelijkse werk?
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✔

Functie-inhoud
Was de inhoud van de functie wat je ervan had verwacht?
Welke taken vond je het leukst?
En wat was het minst leuk voor je?
Waar liep je in je functie tegenaan?
Welke tip heb je voor jouw opvolger?

✔

Ambitie
Was toen jij begon jouw persoonlijke ambitie duidelijk?
Is er tijdens persoonlijke gesprekken over jouw ambitie gesproken?
Bood de functie/afdeling/het bedrijf ruimte voor jouw ambities?
Waar liep je tegenaan met betrekking tot jouw ambitie?
Wat kunnen wij bij jouw opvolger anders doen hierin?

✔

Arbeidsvoorwaarden
Was je tevreden over jouw arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, contract)?
Zijn de voorwaarden meegegroeid met jouw ambitie en ervaring?
Welke tip heb je voor ons t.a.v. de voorwaarden en waar baseer je dit op?

✔

De procedure
Hoe heb je de aanname procedure ervaren?
Matcht het geschetste beeld van de sfeer en cultuur met de realiteit?
Hoe heb je het inwerktraject ervaren?
Welke tips heb je t.a.v. het inwerken om jouw nieuwe collega goed in te werken?
Waar moeten wij op letten bij het aannemen van een nieuwe collega?

✔

Reden vertrek
Waarom ga je ons verlaten?
Wat ga je in je nieuwe functie terugvinden wat je hier hebt gemist?
Hadden wij iets kunnen doen jouw vertrek te voorkomen?

✔

Tot slot
Hebben wij onderwerpen niet besproken die jij graag wilt bespreken?
Zou je ons als werkgever aanbevelen bij anderen?
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Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools
om van jouw recruitmentproces een succes te maken.
Het platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers
en managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends &
ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.
© 2021 - Expert in Recruitment. Aan onze tools kunnen
geen rechten ontleend worden. Deze tools zijn
uitsluitend voor persoonlijk gebruik ontwikkeld. Delen
met derden is zonder schriftelijke toestemming van de
ontwikkelaar niet toegestaan.

