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Isde strijdomtalentweer terugof eigen-
lijknooitweggeweest?Deloitte gaat twee-
duizendnieuwemensenaantrekken.De
anderegrote consultants volgen.Zelf zeg-
gendefirma’s geenproblemen teheb-
benomnieuwemensen tewerven,maar
wervingsexpertsbetwijfelendat.

Inveelsectorenisdearbeidsmarktkraptot
heelkrap,maarvoordeconsultantsenac-
countantszelfzijnhetechtgoudentijden.
Wiealeenpaar jaarervaringheeft,kannu
veel hogere salariseisen stellen. Ook een-
malige bonussen bij het tekenen van een
contractkomenvakervoor.Endeforsestu-
diekosten die bijvoorbeeld accountants
moetenbetalen als ze vroegtijdig vertrek-
ken bij het kantoorwaar ze zijn opgeleid,
worden vaker overgenomen.

Toch is de ‘war for talent’ geen nieuwe
ontwikkeling. Eens in de zoveel tijd gaan
concurrenten elkaar steviger te lijf omde
bestemensen binnen te halen.Wat het
deze keer andersmaakt, zijn volgens zo-
wel dekantorenalsdekennersdebijzon-
dere omstandigheden.

‘Mensendie indefinanciëlesectorwer-
kenzijnsowiesoalrisico-avers.Covidheeft
ertoe geleid dat ze nogminder overstap-
ten,’ zegt Rob Steur vanwervingsbureau
RobertWalters. ‘Daarbijwaserbovendien
eengroeployalemedewerkersdienietweg
wilde toen hetmoeilijk ging,maar wilde
bijdragenaandeoplossing.Beidegroepen
komennu inbeweging.’

Steur wijst erop dat vooral in het derde
kwartaaldevooruitzichtenertochheelan-
ders uitziendan vorig jaar. Veel bedrijven
startenprojectenopdiezijnblijvenliggen.

HOGE DOORLOOP
Zie daar de oorzaak van de forse ambitie
vandegrotefirma’s.Diehebbenaltijdeen
relatiefgrotehongernaar talent, juistom-
dat ze ook veelmensen jaarlijks zien ver-
trekken.Dedoorloopisgemiddeldeenop
dezevenmedewerkers,dusvoordeze15%
moetenjaarlijksevenveelnieuwemensen
binnenkomenomminimaalopsterkte te
blijven.ZokreegDeloitteerhet laatste jaar
alleenal850mensenbij,maarnamhette-
gelijkertijd afscheid van eennet zo’n gro-
tegroep.EYkrompzelfsmeteenpaar fte.

Inhet idealegevalhaddenzedit al veel
eerderzienaankomen,maarookdat isnu
andersdananders. ‘Wewarenvoorzichtig
wantwewistenniet of deze periodebeter
zouwordendanvorig jaar’, zegt Steur van
RobertWalters. ‘Ik zit al een tijdje in dit
vakenhebnieteerdermeegemaaktdat je
zo duidelijk en in zo’n korte tijd een om-
slag als deze ziet.’

Ookanderewervingsexpertsbevestigen
datbeeld.PietHeindeSonnaville,partner
vanSchaekel&PartnersExecutiveSearch,
stelt dat het niet helemaal onverwacht is
gekomen,maar wel dat het in zoveel sec-
toren tegelijkertijd speelt.

‘Ik had dit anderhalf jaar geleden niet
verwachteneendeelvandebedrijvenheeft
hetnogsteedsniet indegatenendenktdat
iedereen bij ze wil werken’, zegt de erva-
renheadhunter. Hijheeftnogweleenbe-
langrijkenuance. ‘Jekunt je afvragenhoe
echt de schaarste is en of werkgevers uit

ln veel sectoren
heerst krapte, maar
voor consultants en
accountants zijn het
echt gouden tijden

Net afgestudeerden zijn nog goed te werven voor de grote consultants, maar om ervarenmensen

luxepositie niet te kieskeurig zijn.’ Het is
bovendienvolgenshemdevraagofdehui-
dige schokdoordepandemieblijvend is.

Een van dewapens in de strijd is geld.
Omgenoegmensenbinnen tehalen,bie-
den kantoren een hoger salaris. Een er-
varen recruiter hoort en ziet de verhalen
dagelijks. Consultantsmet een paar jaar
ervaring zijn de ‘eengezinswoning met
tuin’ vande arbeidsmarkt: zeer gewild en
dus een stuk duurder dan voorheen. ‘Die
mensenzijn indepositieomfirma’stegen
elkaar uit te spelen. Enmet succes. Inpa-
niekbiedensommigekantorenzomaar10
totwel 20%meer salaris.’

VolgensDeSonnaville isdieruimtevoor
de grootste firma’s niet oneindig. ‘Orga-
nisaties alsDeloitte hebbenhetmoeilijk,
diezoekenallemaalmensenmethetzelfde
profiel.Kleinerefirma’skunnengerichter
zoekenenhetaanbodaantrekkelijkerma-
kenvoorkandidatenomdatzeeenuitzon-
dering kunnenmaken. Laatst ketste een
overstap naar een groot kantoor af op 80
euro permaand, omdat dewerkgever zei
dat hij dat dan aan iedereen zoumoeten
geven.Dat zou te kostbaar zijn.’

Steurbevestigtdat. ‘Hetsalarishuisvan
deBigFour isstrakendaarhoudenzezich
aan.Geef je nieuwkomers veelmeer sala-
ris,dankrijg jegemorinhogere jaarlagen.

Decompacterefirma’szijnminderrigide.’
Endankunjesomsookanderefinanciële
prikkels inzetten. ‘Wehorenalvanbedrij-
vendie eenpaar duizend euro “tekenpre-
mie” beloven. Ik juich dat niet toe, want
mensenmoeten intrinsiek gemotiveerd
zijn.Dat geld is zoweer op.’

NIET TOEGEVEN
Toegevendat hetmoeilijk is omtalent
binnen tehalendoendegrotefirma’s
niet, althansniet openlijk.Het is immers
zaak zo aantrekkelijkmogelijk te blijven,
en toegevendathet jeniet lukt, is geen
teken van succes opdearbeidsmarkt,
zeggenkenners vandeze sector.

BestuurslidMarc Borggreven van PwC
zegt het beeld van forse salarisbiedingen
niet te herkennen. ‘Het zal vast weleens
voorkomen,maarmensenzoekenvaakan-
deredingenineennieuwebaandanenkel
eenbeter salaris.’

Consultants met paar
jaar ervaring zijn als
‘de eengezinswoning
met tuin’: gewlld en
dus duurder dan eerst

vooraldehuurlingen
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McKinseymaakte er oorlog van

De termwar for
talentkomtuit
dekringen van

deAmerikaanse con-
sultants vanMcKinsey.
Eind jarennegentig de-
deneenaantal partners
vandiebefaamdefirma
eenonderzoekonderde
grootsteAmerikaanse
ondernemingenende
wijzewaarop zij zorgden
voorhet behoudenont-
wikkelen van talent.

Aanleidingwasde
vraagnaar eenhelenieu-
we groepmedewerkers
in een tijddat de eerste
telecomrevolutie uit-
brak. Endat tegeneen
belangrijkedemografi-
scheontwikkeling: toen
al voorspeldeMcKinsey
een steeds krapper aan-

bodopdearbeidsmarkt
omdat steedsmeerbaby-
boomersmetpensioen
gaan. Eén vandebelang-
rijkste conclusies uit het
onderzoekwasoverigens
dat je de ‘oorlog’ om
goedenieuwemensen
niet per sebegint bij de
werving,maarbinnende
organisatiemoet zorgen
voor een cultuurwaarin
talent goedgedijt.Het
zoudaaromeen strate-
gisch speerpuntmoeten
zijn,waarbij de top van
deonderneming scherp
let opdeontwikkeling en
prestaties vanhethogere
management. Bedrij-
vendiedat goed zouden
doen, blijvenook vanzelf
aantrekkelijk voornet af-
gestudeerde talenten.

Borggrevenisverantwoordelijkvoorhet
personeelsbeleidvanhetopeennagroot-
ste accountants- en consultancykantoor
vanNederland. ‘De afgelopen periode is
voor veelmenseneenmoment vanbezin-
ning geweest, en dat betekent dat er nu
meermensen vertrekken’, zegt hij.

Vernieuwde de firma in doorsnee jaar-
lijks ietsmeerdan11%vanhetpersoneels-
bestand,het laatsteboekjaar (toteindjuni)
liep dat op tot ruim14%, een kwartmeer.
‘De snelheid waarmee dat is omgeslagen
heeft ons verrast’, erkentBorggreven.

GEEN PROBLEEM
Tochwil Borggreven liever niet spreken
over eenoorlogomtalent. ‘Dat is op
korte termijnwellicht nugaande,
maarwijwillen vooral op een langere
termijnde juistemensenaantrekken
enbehouden.’ Zoals gebruikelijk zien
consultants geenprobleem,maar een
mooieuitdaging. PwCzegtnadrukkelijk
niet tewillen groeienomtegroeien.
‘Wehebben strikte streefcijfers voorde
diversiteit vanonsmedewerkersbestand,
die blijvenbovenaan staan.’
Voor één sector zorgt de krapte onder

consultantsvooreenbergwerk:dewerving
en selectie. Steur: ‘Ik schat dat we 20% of
30%uitbreiding zoeken.’
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