
 

HOE KRIJGEN RETAILMEDEWERKERS HULP BIJ HUN LOOPBAAN? 

 

De detailhandel verandert snel en om bij te blijven 
zullen medewerkers ook in zichzelf moeten 
investeren. Medewerkers in de detailhandel kunnen 
tot oktober 2020 gebruik maken van gratis 
loopbaanadvies Youfit@retail. Dit initiatief van de 
retailsector helpt niet alleen medewerkers die hun 
baan verliezen, maar richt zich juist ook op mensen 
die nog aan het werk zijn. Ook werkgevers kunnen bij 
Youfit@retail terecht om hun medewerkers te 
stimuleren om zich verder te ontwikkelen. 
 
Medewerkers 
Medewerkers in de retail krijgen bij Youfit@retail ze 
persoonlijk advies over hun loopbaan of het volgen 
van een opleiding. Ze kunnen gebruik maken van: 

• e-Coaching; 

• e-Workshops & e-Trainingen; 

• digitaal loopbaanplatform; 

• interesse- en competentietests. 

Op deze manier kunnen medewerkers zich zo 
ontwikkelen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Ze 
kunnen gemakkelijker van baan wisselen, zowel 
binnen als buiten de sector, waardoor ze minder kans 
lopen om zonder baan komen te zitten. 
 
Ondernemers 
Voor werkgevers en leidinggevenden is er ter 
ondersteuning een breed workshopaanbod 
beschikbaar. Denk aan het leren voeren van 
talentgesprekken of een workshop jobcrafting. 
Daarnaast zijn er programma’s beschikbaar om met 
medewerkers uit zoeken te of er nog een goede 
match is, om vervolgens te kijken hoe het beter kan.  
Ook kan Youfit@retail in geval van faillissement van 
de onderneming worden ingeschakeld om 
medewerkers te helpen in het maken van een 
vervolgstap. Daarbij wordt samengewerkt met UWV, 
de curator en de HR-afdeling.  
 
Gemeenten: stimulans arbeidsmarkt 
Youfit@retail zorgt dat medewerkers in de retail 
meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarmee is 

Youfit@retail ook voor gemeenten een waardevol 
contact. Medewerkers die uitstromen kunnen met de 
door hen verworven beroepscompetenties (zgn. 
‘skills’) onder meer terecht in de hospitality, leisure & 
toerisme, maar ook in bijvoorbeeld de zorg. Dit 
bemiddelen op basis van skills helpt bij het maken 
van een vervolgstap binnen, naar en van de retail en 
kan bijdragen aan het beperken van de duur dat 
mensen zonder werk zitten. Zo is Youfit@retail actief 
in het “House of Skills” in de Metropoolregio 
Amsterdam. 
 
Youfit@retail wordt gefinancierd door Stichting 
Detailhandelfonds (SDF) en is een van de projecten 
onder de Human Capital Agenda van de 
Retailagenda. 
 
Meer informatie 
www.youfitretail.nl/ 
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