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Lieve, Lieve Nederlandse Werkgever,  

 

Het is mij opgevallen dat je, al langere tijd nu,  naarstig op zoek bent naar Het Jonge Toptalent in 

Nederland. Je doet steeds meer je best om ons te boeien en te binden. Ik waardeer je gewilligheid 

en voel me natuurlijk erg gevleid. Maar… Ik schrijf je om je te laten weten dat het zinloos is. 

Want, vroeg of laat vertrek ik weer en is het allemaal voor niets geweest... 

 

Wat ik je in essentie wil vragen is om juist minder je best te gaan doen. En wat meer in gesprek 

met me te raken. Je vraagt namelijk om een open, eerlijke, bewuste Young Professional, die in 

staat is om aan te geven waar hij of zij talentvol in is. Een YP die zich kwetsbaar opstelt en 

zichtbaar kan maken waar hij of zij zich nog in moet ontwikkelen.  

Die YP wil ik graag zijn, mits jij ook bijdraagt aan de transparantie van onze relatie.  Want, wat 

me opvalt, is dat je het steeds lastiger vindt om iets over jezelf te vertellen. Hoe groter je wordt, 

hoe moeilijker het lijkt te zijn. Je woorden worden wolliger en je ambities vager.  

 

Lieve werkgever, wie ben je eigenlijk? En wie wil je zijn in de toekomst? Wat dragen jij en jouw 

organisatie bij aan de maatschappij? En wat vind je nou écht van diversiteit? Of te wel: waaraan 

wil je eigenlijk dat ik me verbind?Ben je bereid vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn naar mijn 

antwoorden? Denk je echt dat ik alleen geïnteresseerd ben in salaris of in een leasebak? Of dat ik 

wil presteren om het presteren?  Helaas moet ik je teleurstellen...  

Natuurlijk wil ik graag resultaten voor je boeken. Maar dat staat niet persé gelijk aan presteren op 

zich, zoals je misschien steeds denkt. Wél staat het gelijk aan een helder arbeidscontract met jou, 

lieve werkgever.  Nee, niet zo’n contract waarin al mijn voorwaarden in 10voud worden 

uitgelegd, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een contract, waarin jij en ik samen afspreken wat er nodig 

is om elkaar te kunnen vinden. Wat jij nodig hebt en wat ik jou kan brengen en wat ik nodig heb 

en wat jij mij kan brengen.  

 

Ik kan, ook al ben ik heel groen, vanaf het eerste moment bijdragen aan de resultaten voor jouw 

organisatie. Maar ik kan dat zeker niet alleen (hoe graag ik dat ook zou willen).  Ik heb jou nodig, 

lieve werkgever. Ik heb je nodig om mij te helpen in het stellen van realistische en concrete 

doelen en te komen tot goede keuzes. Jij, met jouw jarenlange ervaring, kan immers goed 

inschatten waar mijn talent van pas kan komen binnen jouw organisatie. En hoe graag ik alles al 

zou willen kunnen (wat helaas inderdaad soms resulteert in een te grote mond) kan ik natuurlijk 

ook heel veel niet. Zou je me daarmee willen helpen? Houd me een spiegel voor, laat me zien hoe 

ik het doe, zonder meteen je oordeel te vellen. Ik leer graag van je, alleen doe ik het ook graag op 

mijn eigen manier. Ik hoop dat jij ook van mij wilt  leren!  

 

Je wilt me graag binden en boeien, zeg je. Ik wil ook graag geboeid worden en misschien zelfs wel 

gebonden. Alleen, wat ík nodig heb, is iets anders dan de behoefte van mijn collega. Zou het niet 

mooi zijn als er wat flexibiliteit in je voorwaardenpakket zou komen?  Je zou bijvoorbeeld 

onderscheid kunnen maken tussen binders en boeiers, maar een op mij toegesneden pakket zou 

het mooiste zijn. Laten we een afspraak maken tussen jou en mij.  En laten we vervolgens samen 

bekijken of ik geboeid of gebonden wordt gedurende onze rit. Zo niet, mag ik daar eerlijk over 



zijn? Wil je het horen? Of sluit je de ogen en hoop je maar dat ik blijf na alles wat je in mij 

geïnvesteerd hebt? Als we samen op tijd erover praten, kan ik toch blijven bijdragen, al is het in 

een andere vorm. Als gedetacheerde bijvoorbeeld, of op projectbasis. En wie weet, breng ik je zo 

wel meer dan als je me vast in dienst houdt en koste wat het kost aan de organisatie wilt ‘binden’.  

 

Last but not least, wil ik je vragen mij niet meer in een hokje te stoppen. ONE SIZE DOES 

NOT FIT ALL! En al helemaal niet, lieve werkgever, wanneer jij mij vraagt om authenticiteit en 

innovatie, terwijl,  zodra ik bij je aanklop, ik een van de velen ben geworden en in een hokje 

wordt gepropt: ‘trainee’, ‘junior’, ‘high potential,’ ‘young talent’. Binnen zo’n hokje verlies ik snel 

mijn eigenheid. Ik volg namelijk dezelfde opleidingen, doorloop dezelfde procedures en doe 

dezelfde (soorten) projecten en klussen als alle anderen. Hoe houd ik dan vast aan mijn eigen 

authenticiteit? Ik vind het namelijk al best moeilijk, om mezelf te blijven, met alles wat (ik denk 

dat) er van me verwacht wordt. Dus schakel ik, nogmaals, graag jouw hulp in. Help me mezelf te 

blijven. Want, samen kunnen we bereiken waar jij zo naar verlangt: INNOVATIE!  

 

Liefs en hopelijk tot snel,  

Jouw eigen Young Professional  

 

PS: nog een laatste tip: vergeet je voortaan vóór gebruik niet de culturele bijsluiter te lezen?  

 

 

Deze brief is het resultaat van de 2e meeting of minds van de Watisjouwvraag groep. Voor meer 

info kijk op www.watisjouvraag.nl  


