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Nieuwste trend: Quiet hiring.  
Hét antwoord op de  
arbeidsmarktkrapte?

Er doemt een nieuwe trend op in  
het land van de werkenden. Zo 
nieuw, dat Nederlandse media het 
nog nauwelijks hebben opgemerkt.  
‘Quiet hiring’ – het antwoord op  
arbeidsmarktkrapte en stijgende 
kosten. Wat is het? Én moeten  
werkgevers en werknemers hier  
iets mee? Het antwoord is: ‘Jazeker’.   
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Het is krap anderhalf jaar geleden als professor 
Anthony Klotz tijdens een interview voor het eerst 
de term Great Resignation opwerpt. Hij en andere 
economen zien een massale vertrekgolf bij  
Amerikaanse bedrijven. De pandemie lijkt heel 
wat mensen aan het denken te hebben gezet 
over de rol van ‘werk’ in hun leven. Ineens heeft 
iedereen het over quiet quitting, gevolgd door  
quiet firing. En, de nieuwste in het rijtje: quiet  
hiring. Hebben we een nieuw fenomeen te  
pakken? 
 
Maar eerst: wat betekenen de termen  
Great Resignation, quiet quitting,  
quiet firing ook alweer?

Middenin de pandemie zeggen binnen een half-
jaar 33 miljoen Amerikanen hun baan op zonder 
een andere job in het vooruitzicht. 
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Helemaal stoppen met werken is voor de meesten 
niet het plan. Wel: op zoek gaan naar een baan 
die beter bij ze past. 
 
De trend dat relatief veel mensen hun ontslag 
indienen was overigens al voor de pandemie 
ingezet. Waarschijnlijk liggen structurele factoren 
zoals vergrijzing en een lagere arbeidsparticipatie  
hieraan ten grondslag. De pandemie heeft het 
proces naar grote waarschijnlijkheid versneld  
omdat mensen ruimte krijgen om te reflecteren  
op hun werk en leven.
 
En toen kwam de term quiet quitting - ook uit 
Amerika, waar anders. Quitting betekent niet 
helemaal stoppen met werken, maar alleen nog 
het hoognodige op je werk doen. Geen overuren 
meer, geen extra opdrachten waar je niet voor 
betaald wordt en niet langer alles geven voor de 
baas. Wel je laptop om 17.00 uur dichtklappen 
en duidelijke grenzen stellen. Oftewel, werk niet 
meer het allerbelangrijkste in het leven laten zijn.
 
Gevolgd door quiet firing waarmee wordt  
bedoeld: subtiele uitsluitingstechnieken inzetten 
om een werknemer de deur uit te werken.  
Bijvoorbeeld door de persoon niet meer uit te 
nodigen voor vergaderingen, alleen nog lastige 
taken te geven en geen kansen te geven op  
promoties. De opzet is dat de werknemer uit- 
eindelijk zelf ontslag neemt. Quiet firing gebeurt 
niet altijd omdat de werknemer niet goed  
functioneert of niet in het team past. Vaak spelen 
ook kostenbesparende motieven mee.
 

En dan nu quiet hiring? 

In de krappe arbeidsmarkt moeten organisaties 
‘gaten’ opvullen. Nieuwe mensen aannemen 
wordt alleen maar lastiger en is bovendien duur. 
Als een leidinggevende geen nieuwe mensen 
aanneemt maar besluit om werknemers in te  
zetten op de plekken waar ze het meest nodig 
zijn, doen ze aan quiet hiring. 

Werknemers worden geüpskilled voor nieuwe 
rollen en verantwoordelijkheden. Het kan zelfs 
betekenen dat de werknemer in een andere  
functie of op een andere afdeling moet werken 
die geen verband heeft met zijn of haar  
functieomschrijving. 
  

Hoe profiteert de organisatie van  
quiet hiring?
 
Quiet hiring maakt de organisatie flexibeler -  
met de medewerkers die al voor je werken kun  
je voorzien in nieuwe business behoeften.  
Bovendien kan de organisatie energie en geld  
besteden aan deze werknemers. Dat scheelt 
lange en kostbare sollicitatie- en onboardings- 
processen.
 
Het upskillen van werknemers verhoogt boven-
dien retentie, betrokkenheid en productiviteit. 
Werknemers die al een tijdje niet meer worden 
uitgedaagd in hun functie hebben zo een 
incentive om te blijven als ze een nieuwe, meer 
uitdagende rol krijgen.
 
Zo zetten ze bij Google quiet hiring in om mensen  
die zich extra inspannen voor het bedrijf nieuwe  
kansen te geven. Denk bijvoorbeeld aan een 
teammember die leiderschapstaken op zich 
neemt zonder dat hij of zij die titel heeft. In die zin 
is quiet hiring het tegenovergestelde van quiet 
quitting.
 

Heeft quiet hiring effect op de arbeidsmarkt?
 
Doordat de organisatie nieuwe functies creëert 
voor werknemers die anders overbodig zouden 
zijn kan een organisatie werknemers behouden 
in plaats van ze, zoals dat in het Engels zo mooi 
heet, redundant (overbodig) te maken. 

‘Het upskillen van werknemers 
verhoogt retentie, betrokkenheid 
en productiviteit’



Wanneer kan quiet hiring positief uitpakken 
voor een werknemer?
 
Quiet hiring doet denken aan quiet promotion - 
een werknemer krijgt meer taken of verantwoor-
delijkheden zonder dat hier een vergoeding of 
professionele erkenning tegenover staat. Quiet 
hiring kan goed uitpakken voor werknemers. Ze 
kunnen immers ervaring opdoen in een rol die ze 
ambiëren. Belangrijk is wel hij/zij hiervoor wordt 
beloond op professioneel en financieel vlak. 
 
Volgens Emily Rose McRae, senior director of 
research bij Gartner, die het verschijnsel signa-
leerde moet de werkgever wel volledig eerlijk 
zijn tegenover de werknemer. Door duidelijk te 
maken wat de verandering betekent en uit te 
leggen waarom de organisatie hiervoor kiest. En 
ook door eerlijk toe te geven dat het budget niet 
toereikend is om een nieuwe werknemer aan te 
nemen.   
 

Hoe kun je het als manager het beste  
aanpakken? 

· Ga een eerlijk en open gesprek aan. Leg aan 
 de werknemer uit hoe deze verandering 
 bijdraagt aan het succes van de organisatie.
· Is dit daadwerkelijk een nieuwe kans voor de 
 werknemer? Biedt het nieuwe mogelijkheden 
 om te groeien? Zijn er ook financiële incentives?
· Met nieuwe taken en verantwoordelijkheden
 is het extra belangrijk om de work-life balans 
 van de werknemer in de gaten te houden.

What’s in it voor de werknemer? 
 
Hoe kun je het als werknemer quiet hiring in je 
voordeel gebruiken? 
· Als werknemer krijg je de kans om je te 
 bewijzen. 
· Bespreek met je leidinggevende een promotie 
 of loonsverhoging. Zeker als er meer van je 
 gevraagd wordt.

· Vergeet eigen professionele doelen niet - hoe 
 helpen de nieuwe verantwoordelijkheden 
 jouw carrière?
· Hou je work-life balans in de gaten. Voorkom 
 dat je te veel hooi op je vork neemt.
 
Is quiet hiring het zoveelste betekenisloze  
buzzword? Of hebben we hier echt een nieuw 
fenomeen op de werkplek te pakken?
De term is nieuw, het verschijnsel niet. Zeker  
slimme organisaties laten mensen regelmatig 
rouleren om toekomstbestendig te blijven. 
 
Nieuwe termen kunnen ons inspireren en  
mobiliseren. Zo gingen mensen door het woord 
‘burn-out’ anders naar hun werk-privé balans 
kijken. Én er kregen meer mensen dan ooit een 
burn-out. Want dat is ook wat het gebruik van 
bepaalde ‘buzzwoorden’ doet – ze hebben een 
mobiliserend effect. Op het moment dat ze wor-
den geïntroduceerd gaan mensen ze projecteren 
op hun eigen leven. De sociale media versterken 
dat effect - denk aan quiet quitting. 
 
En zoals het altijd gaat: de betekenis van dit soort 
termen transformeert door de tijd en doordat ze 
verkeerd worden geïnterpreteerd. Soms worden 
het hierdoor zelfs holle begrippen. 
 
Zo staat quiet quitting bijvoorbeeld voor grenzen 
stellen maar wordt het vaak geïnterpreteerd als 
‘de kantjes ervan aflopen’. Bij de term Great  
Resignation is de associatie dat mensen helemaal 
stoppen met werken. Dat blijft dan ook meteen 
het probleem van dit soort catchy termen – ze 
vatten nooit helemaal samen hoe genuanceerd 
en ingewikkeld de werkelijkheid is. 
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