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NEGEN THEMA’S ALS LEIDRAAD

INSPIREREN

SPREKENDELEN

WERVEN LUISTEREN

VIEREN

BEDANKEN ONTWIKKELEN

ZORGEN

Een great place to work vanuit werkgeversperspectief is een organisatie 
waarin doelen worden behaald, waar mensen samenwerken als een 
team en iedereen het beste uit zichzelf haalt, in een omgeving van 
vertrouwen. 

De negen thema’s bieden een bewezen leidraad om vertrouwen te 
bouwen en een goede bedrijfscultuur te creëren. De thema’s zijn een 
reflectie van hoe medewerkers daadwerkelijk de interacties binnen een 
organisatie ervaren.

FOCUS OP BEHALEN 
VAN  DOELEN

CREATIVITEIT VERHOGEN
OP BASIS VAN IEDERS TALENT

OPTIMAAL
SAMENWERKEN
ALS EEN TEAM

Wat maakt een organisatie een great place to work?  
Hoe creëer je een succesvolle organisatiecultuur?  
Wat zijn concrete voorbeelden?

Vertrouwen is de basis van goed werkgeverschap. Het bouwen van vertrouwen 
vraagt een switch te maken van transactioneel naar relationeel werkgeverschap.  
Transactionele interacties zijn minimaal, onpersoonlijk en losstaand. Relationele 
interacties daarentegen zijn vrijgevig, geïntegreerd en persoonlijk. 

Ontwikkeltool: Culture Audit
Goed werkgeverschap kun je bekijken vanuit medewerkersperspectief (Trust Index) 
en werkgeversperspectief (Culture Audit). De Culture Audit is de ontwikkeltool om 
werkgeversbeleid vorm te geven en gericht te werken aan relationele interacties die 
gebaseerd zijn op vertrouwen. 

De Culture Audit bestaat uit negen thema’s die gelinkt zijn aan de thema’s uit ons 
medewerkersonderzoek (Trust Index). Hiermee krijg je als organisatie direct inzicht 
in of je de juiste initiatieven neemt (en dat je dus ook geld en tijd besteedt) die de 
gewenste employee experience hebben. 

Best Practices
Op basis van de Culture Audits van de 84 Great Place To Work Certified 
organisaties hebben wij een selectie gemaakt van inspirerende best practices. 

Per thema vind je een verschil tussen transactionele en relationele benadering,  drie 
best practices en een toelichting van Eva, één van onze consultants, over wat dit 
voorbeeld een best practice maakt. 

We wensen je veel inspiratie toe! 

Eva & Anouk 
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5 TIPS OM AAN DE SLAG TE GAAN
Hoewel het verleidelijk kan zijn om alle mooie voorbeelden 1 op 1 te kopiëren binnen 
jullie eigen organisatie, is de kans op succes daarbij helaas nihil. Alle organisaties, en 
de mensen die er werken, zijn uniek en vergen daarom een eigen persoonlijke aanpak. 
Hieronder vind je vijf tips om de best practices te gebruiken: 

1. ZORG VOOR VARIATIE

Ontwikkel diverse varianten van initiatieven zodat je voldoet aan verschillende behoeftes. 

2. MAAK HET ORIGINEEL

Ontwikkel programma’s en initiatieven die uniek  zijn en passen bij jullie eigen stijl. 

3. MAAK HET TOEGANKELIJK

Zorg voor een eerlijke verdeling en maak het toegankelijk voor iedereen.

4. GEEF PERSOONLIJKE AANDACHT

Ontwikkel de programma’s en initiatieven met zorg en aandacht. Maak het persoonlijk.

5. INTEGREER HET MET JULLIE KERNWAARDEN EN VISIE 

Zorg dat de initiatieven passen bij jullie doelen, de (gewenste) cultuur en andere activiteiten. 



Bij Jobsrepublic hebben ze een set aan kernwaarden. Maar daar hebben ze het niet bij gelaten. Zo 

hebben ze voor alle kernwaarden normen gedefinieerd: Basisregels die verder invulling geven aan 

wat de kernwaarden betekenen. Voor iedere kernwaarde hebben ze een basisnorm gedefinieerd die 

bedrijfsbreed wordt nageleefd. Daarnaast heeft ieder team hier een eigen norm aan toegevoegd. 

Doordat de teams hier zelf vorm en inhoud aan geven worden deze normen ook gedragen. En 

Jobsrepublic ging nog een stap verder. Op basis van de normen hebben ze daar effectieve 

gedragingen geformuleerd. Dit zijn voorbeelden van gedrag die gebaseerd zijn op de normen en 

die de kernwaarden ondersteunen. Het doel daarvan is om teamleden heldere handvatten te geven 

om te begrijpen wat deze kernwaarden nou precies betekenen voor de mensen en het samenwerken 

zelf. Om de kernwaarden tot leven te brengen stellen ze deze gedurende een heel kwartaal centraal. 

Bij AbbVie brengen ze letterlijk in kaart welke stappen een patiënt zet in 
een ziekteproces. Van vage klachten en huisartsbezoek tot uiteindelijke 
diagnose en behandeling. Wat gebeurt er per stap, wat voelt de patiënt, 
welke impact heeft deze stap op zijn of haar leven en op dat van zijn of 
haar omgeving. Ze vragen hun medewerkers om mee te denken en mee te 
luisteren. Wat horen zij als ze zakelijk op pad zijn of als ze op een feestje zijn? 
Waar lopen mensen die een bepaalde ziekte hebben tegenaan? Op kantoor 
kunnen medewerkers dit op een post-it zetten en op de Patient Journey van 
de desbetreffende ziekte plakken. AbbVie wil op die manier in kaart brengen 
welke bijdrage ze kunnen leveren om zorg voor de patiënt te verbeteren. En 
daar handelen ze dan ook naar. De posters met Patient Journeys hangen het 
hele jaar op het kantoor in Hoofddorp. Medewerkers kunnen ze dus altijd 
zien en er iets bij schrijven. De brandteams laten mensen die input geleverd 
hebben, weten wat er met hun input gedaan is. De Patient Journey toetst 
AbbVie bij patiëntenverenigingen. Daarnaast gaan ze erover in gesprek met 
artsen. Het geeft veel nuttige inzichten zowel voor hun medewerkers, als 
voor patiënten en behandelaren.

NORMEN BIJ KERNWAARDEN

PATIENT JOURNEY

Eva van Great Place To Work: “Jobsrepublic bewijst hiermee dat kernwaarden zoveel 
meer zijn dan slogans aan de muur. Hierdoor leren medewerkers dezelfde taal te spreken 
en kunnen kernwaarden daadwerkelijk leidend zijn voor het doen en laten van individu’s, 
teams en de organisatie als geheel.”

Eva van Great Place To Work: 
“Een veelomvattend programma 
waarmee Abbvie haar corebusiness 
als bron van inspiratie inzet. 
Bovendien is het geen eenmalig 
initiatief, maar een continue 
inspiratiebron die ook nog eens 
fysiek vorm krijgt.”

#MEERDANWERK

Hoe inspireer je medewerkers dat hun werk meer 

betekenis heeft dan zomaar een baan?

INSPIREREN.

Bij De Adecco Group zijn ze zich ervan bewust dat werk veel meer is dan een baan alleen. 

Natuurlijk werken mensen om geld te verdienen, maar er is nog zoveel #meerdanwerk. De 

een werkt om een nieuw huis te kopen, de ander om een wereldreis te kunnen maken of 

voor de studie van zijn kinderen. Bij De Adecco Group zijn ze benieuwd naar wat mensen 

motiveert. En daarom stelden zij hun mensen de vraag ‘Waar doe jij het voor?’. Zowel op 

interne- als externe media leverde dit ontzettend veel leuke voorbeelden en inspiratie op. 

Zo leer je nog eens wat over elkaar!

TRANSACTIONEEL

Informeer medewerkers enkel over de 
te behalen doelen

Eva van Great Place To Work: “Een mooi voorbeeld van een laagdrempelig initiatief met een 
grote impact. Hier is relatief weinig tijd en geld mee gemoeid, maar kan tegelijkertijd als zowel 
interne als externe inspiratiebron ingezet worden.”

RELATIONEEL

Inspireer medewerkers hoe hun werk 
bijdraagt aan de missie

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Bij ICM is iedereen van harte welkom om aan te schuiven bij een MT-overleg. Vooraf deelt het MT 

op Yammer de agenda van het overleg, waarna medewerkers kunnen aangeven of ze erbij willen 

zijn. Tijdens zo’n overleg verwachten ze niet alleen luisteraars, maar medewerkers worden dan van 

harte uitgenodigd om hun mening te delen in het overleg. Wel zo transparant!

Bij DELA geloven ze in de kracht van echte, eerlijke verhalen: ze geven 
richting, duiding, inspireren en motiveren. Daarom zetten ze deze in bij 
de doorvertaling van hun doelen naar specifieke resultaten. Wanneer 
leidinggevenden storytelling inzetten kunnen ze medewerkers op een 
persoonlijke manier betrekken en hen inspireren. Vorig jaar trainden ze 
bij DELA alle leidinggevenden: wat is een goed verhaal? Hoe neem je 
mensen mee? Het resultaat: alle leidinggevenden waren daarna in staat 
om hun eigen veranderverhaal over gastgerichtheid te vertellen. DELA 
maakte naast een Inspiratiegids van de verhalen ook videospecials om 
teams te inspireren.

OPEN MT OVERLEG

VERANDERVERHALEN: DE 
KRACHT VAN STORYTELLING

Eva van Great Place To Work: “Met bovenstaande initiatief bevordert ICM een cultuur van 
transparantie en wordt tegelijkertijd het contact tussen management en medewerkers 
laagdrempelig(er) gemaakt.”

Eva van Great Place To Work: “Te 
vaak nog bevinden leidinggevenden 
zich zonder verdere training of 
ondersteuning in hun rol. DELA stelt 
haar leidinggevenden in staat op een 
inspirerende en informatieve manier 
die belangrijke coördinerende  rol 
waar te maken.”

SPREKEN.
Hoe deelt de organisatie regelmatig en transparant  

belangrijke informatie met medewerkers?

TRANSACTIONEEL

Deel informatie op basis van 
‘need-to-know’

RELATIONEEL

Deel informatie open, frequent, in 
verschillende vormen en persoonlijk

MT PODCASTS

Om transparant en volledig te zijn, hebben ze bij Solid Professionals de zogeheten 

Hupdates in het leven geroepen. Dit zijn updates in de vorm van tekstberichten, vlogs en 

podcasts, welke een inkijkje geven in de zaken waar het MT zich op dat moment mee 

bezig houdt. Op die manier zijn alle kantoormedewerkers en consultants allemaal weer 

in een paar minuten bijgepraat en op de hoogte van veranderingen, bijzondere zaken die 

spelen en opvallende nieuwtjes. De Hupdates worden verspreid via een aparte WhatsApp 

groep waar alleen beheerders kunnen posten, zodat ze altijd makkelijk zijn terug te vinden.

Eva van Great Place To Work: “Een luchtige, originele en relatief vernieuwende manier van 
informatieverschaffing. Ook een verademing naast alle mails en andere vormen van schriftelijke 
communicatie.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1900/co%C3%B6peratie+DELA
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group
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Om het jaar wordt bij AFAS een werkpretenquête gehouden, zodat medewerkers naast de alledaagse 

feedbackmomenten, ook anoniem hun mening kunnen geven en hun feedback laagdrempelig 

kunnen delen. Zo bleek afgelopen jaar onder medewerkers te leven dat er meer gefocust moest 

worden op vitaliteit. Tijdens het delen van de resultaten van de betreffende werkpretenquête is 

dit vervolgens direct omgezet in een vitaliteitsprogramma. Ook deze actie niet alleen gedeeld 

met medewerkers, maar ook met de buitenwereld via het ‘zo werkt AFAS platform’ op www.afas.nl/

werkwijzer/vitaliteit.

Bij Sysmex hebben alle vergaderzalen namen van dieren. Op 

de eerste verdieping zijn de gronddieren zoals de haas en de 

egel te vinden. Op de tweede verdieping de vogels, zoals de 

zwaluwen en de reiger. In elke meetingroom is een afbeelding 

te vinden van de respectievelijke dieren, met een voorwerp die 

een link vormt. Zoals die van de reiger. In deze vergaderzaal 

ligt een Kermit de Kikker pop die gebruikt kan worden tijdens 

hun meetings. De stelregel luidt: wie de Kermit vastheeft, mag 

spreken, de rest van het gezelschap is dan dus aan het luisteren. 

Dit bevordert de mogelijkheid dat iedereen aan het woord kan 

zijn.

WERKPRETENQUÊTE

KERMIT DE KIKKER

Eva van Great Place To Work: “Sterk dat AFAS laat zien meteen met dergelijke uitkomsten van 
medewerkerfeedback aan de slag te gaan en de inspiratie ook extern verspreiden.”

Eva van Great Place To Work: 
“Een simpel, maar in veel 
situaties effectief middel om 
elkaar echt goed te horen. 
Bovendien geeft het rust, 
omdat je als toehoorder actief 
zult luisteren doordat het 
continue ping-pong-spel van 
reageren op elkaar even stil 
komt te liggen.”

Op welke manier kunnen medewerkers vragen 

stellen en feedback geven?

LUISTEREN.
Vragen & feedback

TRANSACTIONEEL

Beantwoord vragen als dat relevant is 
voor de bedrijfsdoelen

RELATIONEEL

Maak het toegankelijk om vragen te 
stellen en feedback te geven

WE-SESSIES

WE-sessies zijn korte presentaties, workshops en brainstormmomenten die worden gegeven door 

Protimers voor Protimers. De sessies vinden meerdere keren per jaar plaats en maandelijks wordt de 

voortgang in de meeting met alle medewerkers besproken. Daarbij staat WE niet gewoon voor ‘WIJ’, 

maar voor Workforce Empowerment. De sterkte van een WE-sessie is dat het geen eenrichtingsverkeer, 

maar een kwestie van interactie is, over allerlei interessante onderwerpen. Ze geloven er sterk in dat hoe 

meer hun medewerkers op de hoogte zijn van alle uitdagingen, hoe duidelijker hun mening en stem 

kan zijn en hoe beter de oplossingen worden. In de eerste WE-sessie aan het begin van het jaar wordt 

een brainstormsessie georganiseerd waaraan alle medewerkers deelnemen. Tijdens deze brainstorm 

bij staan er een aantal speerpunten centraal waar Protime als organisatie dagelijks mee te maken heeft: 

cultuur, klanttevredenheid, netwerken en externe relaties & oplossingen en diensten. Alle ingebrachte 

punten verwerken ze in een interne marktplaats van projecten en doelen. Deze aangegeven punten 

kunnen in grootte variëren: van individuele taken tot grootschalige projecten. Deze input wordt in het 

online samenwerkingsplatform Protime 360° opgevolgd. Een voorwaarde voor deze marktplaats is 

dat iedereen vrij is om te bepalen welke rol diegene wil spelen in een project of doelstelling: zichzelf 

‘eigenaar maken’, als teamlid meewerken aan, of vanaf de zijlijn een suggestie leveren.

Eva van Great Place To Work: “Tijdens de gestructureerde brainstorm faciliteert Protime een 
aantal hele fundamentele gespreksonderwerpen. Hiermee krijgen medewerkers niet alleen 
inspraak, maar ook daadwerkelijke invloed aangereikt.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2172/Sysmex
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Bij Bosveld werken ze met de Start-Stop-Keep methode, welke ze op verschillende manieren 

toepassen. Een van de belangrijkste daarvan is de Start-Stop-Keep gesprekken die zij met hun 

medewerkers voeren. Ieder lid van het Managementteam heeft periodiek een gesprek met een 

medewerker die geen directe relatie heeft tot de betreffende manager. Een week voorafgaand aan 

het gesprek ontvangt de medewerker een e-mail met de vraag na te denken over punten waar 

Bosveld mee moet starten (Start), mee moeten stoppen (Stop) en waar ze vooral aan vast moeten 

houden (Keep). In de Keek op de Week van het MT worden de uitkomsten wekelijks onder het 

kopje “Medewerkersfeedback” gedeeld en vertaald naar concrete verbeteracties.

Na afloop van het Trust Index onderzoek hadden ze bij Cisco 

een schat aan informatie. Cisco heeft alle input verzameld en 

gecategoriseerd in 3 verschillende onderwerpen waar medewerkers 

enerzijds erg blij mee en trots op waren, en anderzijds 3 onderwerpen 

waar nog de nodige stappen op gemaakt konden worden. Deze 6 

onderwerpen hebben ze vervolgens verdeeld over focusgroepen, 

waar medewerkers zich voor op konden geven en op die manier 

betrokken konden zijn in het vieren van de status quo of juist het 

doorvoeren van verbeteringen. Elke focusgroep wordt geleid door 

een toegewijde leider van de Nederlandse board en komt regelmatig 

bijeen om ideeën met elkaar te delen.

START-STOP-KEEP

FOCUSGROEPEN

Eva van Great Place To Work: “Interessante manier om input op te vragen en niet alleen te 
focussen op wat beter kan, maar ook wat zeker behouden moet worden. Dat laatste wordt vaak 
onterecht over het hoofd gezien.”

Eva van Great Place To Work: “De 
constructieve en strategische 
manier waarop Cisco het ‘betrekken 
van medewerkers’ in belangrijke 
beslissingen doorvoert, is wat dit 
initiatief zo krachtig maakt. ”

Op welke wijze worden medewerkers 

betrokken om suggesties te geven 

en mee te denken over beslissingen?

 

LUISTEREN.
Suggesties en invloed

TRANSACTIONEEL

Vraag suggesties als het van belang is 
voor de productiviteit

RELATIONEEL

Benut ieders creativiteit en betrek 
medewerkers bij besluitvorming

REVERSE MENTORING MET MILLENNIALS

Mercedes-Benz Financial Services heeft een ‘Reverse mentoring’ programma in het leven 

geroepen. Het senior management wil graag leren hoe millenials het gebruik van Apps 

en andere digitale middelen inzetten in hun dagelijkse leven en hoe dit van invloed kan 

zijn op de organisatie en de routines daarbinnen. Ook is het management benieuwd naar 

feedback op thema’s als leiderschap en organisatiecultuur, bezien vanuit het perspectief 

van de jongere generatie medewerkers. Op die manier is het voor Mercedes-Benz Financial 

Services mogelijk om verbetermogelijkheden te identificeren, met als doel het zijn en 

blijvenvan een aantrekkelijke werkgever. Met anderen woorden: het senior management 

heeft de millenial-medewerkers van Mercedes-Benz Financial Services tot hun mentoren 

verkozen.

Eva van Great Place To Work: “Interessant om de boel eens om te draaien. Op die manier 
kan de jonge garde  met hun coachingsvaardigheden aan de slag en is dit tegelijkertijd een 
innovatieboost voor de rest van de organisatie.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group
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Diversiteit staat op de agenda bij EBN. Het is geen doel op zich, maar ze vinden het wel belangrijk 

om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij. Er zijn nou eenmaal meer technisch opgeleide 

mannen dan vrouwen in Nederland, dus om die reden probeert EBN haar vacatureteksten te 

schrijven op een manier die ook vrouwen aanspreekt. Dit doen ze bij EBN m.b.v. een gespecialiseerd 

tekstbureau en de online tool ‘Brandchart’. En met succes, zo is 53,8% van de nieuw gestarte 

medewerkers in 2019 vrouw! Ook is EBN partner van de Refugee Talent Hub, een stichting die de 

kloof tussen vluchtelingentalenten en werkgevers verkleint, met een betaalde baan als doel. Zo is 

er een Meet & Greet gehouden, waarop technisch talent af kwam. In verdiepende gesprekken werd 

vervolgens gekeken of en hoe er daadwerkelijk een match mogelijk was om te starten bij EBN. Tot 

slot heeft de organisatie oog voor diversiteit op het gebied van leeftijd en variëert de werving van 

trainees tot zeer ervaren professionals.

Bij Viisi maken ze sinds vorig jaar standaard gebruik van een 

meeloopdag tijdens het sollicitatieproces. Hiermee zijn kandidaten 

in de gelegenheid om een nog betere indruk te krijgen van hoe het 

is om bij Viisi te werken. Het maakt het werk, vooral voor sollicitanten 

vanuit andere sectoren, een stuk duidelijker en tastbaarder. Niet 

alleen ontdekken kandidaten bij wie ze in het team terecht zouden 

komen en wat toekomstige werkzaamheden zouden zijn, maar ook 

wordt het tijdens de meeloopdag mogelijk om echt de sfeer op 

kantoor te proeven. Speciaal voor mensen die bij Viisi consultant 

willen worden, is in het sollicitatieproces een adviesgesprek 

opgenomen. In dit gesprek wordt de sollicitant geadviseerd door 

een van de Viisionairs, in de rol van klant. De sollicitant krijgt zo een 

goede indruk van het werk van de consultants en de consultant krijgt 

inzicht in de kennis en persoonlijkheid van de sollicitant.

DIVERSITEIT OP DE AGENDA

DE MEELOOPDAG

Eva van Great Place To Work: “Mooi om te zien dat EBN als werkgever actief haar 
verantwoordelijkheid pakt en diversiteit breder trekt dan puur uiterlijke kenmerken. Ook 
achtergrond, opleidingsniveau en werkervaring spelen een belangrijke rol hierin.”

Eva van Great Place To Work: “Viisi 
spaart tijd noch moeite om potentiële 
medewerkers een zo goed mogelijk 
beeld van hun toekomstige functie en 
het werken bij Viisi te laten formuleren 
en de match daarmee te verzekeren.”

Hoe werf en selecteer je de juiste mensen 

die passen binnen de organisatiecultuur?

WERVEN.

TRANSACTIONEEL

Zoek naar mensen met de juiste 
vaardigheden en kennis

RELATIONEEL

Zoek naar mensen die mee kunnen 
groeien met de organisatie 

OP ZOEK NAAR GASTVRIJHEID

Hilton neemt veel mensen aan met een beperkte- of zelfs gebrek aan ervaring in de 

hospitality- of hotel branche. Zij hebben als uitgangspunt dat branchespecifieke skills 

altijd aan te leren zijn, maar dat oprechte passie en een natuurlijk gevoel voor gastvrijheid 

er simpelweg in zitten, of niet. Met behulp van innovatieve technologieen en recruitment 

marketing tools deelt Hilton hun open vacatures met diverse talenten buiten de directe 

hospitality branche. Ze zoeken naar mensen die een passie hebben voor het leveren van 

exceptionele ervaringen en net als Hilton integriteit, samenwerking en resultaat gedreven 

zijn hoog in het vaandel hebben staan. Hiermee spreken zij dus expliciet de mensen aan 

die zelf nog niet hebben nagedacht over een baan in deze sector, maar wiens ervaring 

suggereert dat zij dat gevoel voor gastvrijheid wel degelijk meester zijn.

Eva van Great Place To Work: “Mooi hoe nadrukkelijk Hilton de focus legt op de cultural fit, en 
veel minder op vaardigheden & kennis. Dit levert automatisch een waardevolle bijdrage aan 
diversiteit op de werkvloer.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Bij Robin Radar Systems geeft de CEO een cadeautje aan alle nieuwe medewerkers: 

een ‘black book’ waarin ze worden gevraagd om alles wat ze in deze eerste periode 

opvalt op te schrijven. Na de eerste twee maanden plant de CEO een lunch met nieuwe 

medewerker in en bespreken ze samen de uitkomsten. Het idee hierachter is dat de 

organisatie graag actief gebruik maakt van de nieuwe inzichten en helpt het de CEO om 

een realistische kijk op de organisatie te houden.

Om nieuwe medewerkers zich welkom te laten voelen hangen ze 

bij Rackspace letterlijk en figuurlijk de vlag uit. Om hun Rookies 

te verwelkomen, hangt er een vlag naar keuze boven hun bureau. 

Nieuwe medewerkers worden gevraagd om een vlag te kiezen die 

ze representatief vinden voor hun eigen persoonlijkheid, land of 

sportteam. Niet alleen helpt dit Rookies om zich welkom te voelen, 

maar het stimuleert eveneens een cultuur van diversiteit en inclusie, 

aangezien veel medewerkers voor hun eigen nationale/regionale 

vlag gaan.

BLACK BOOK

DE VLAG UITHANGEN

Eva van Great Place To Work: “Niet alleen is de black book heel functioneel voor het 
ophalen van feedback, maar ook is het mooi hoe daarmee direct contact met de CEO 
wordt gefaciliteerd.”

Eva van Great Place To Work: “Niet 
alleen leer je meteen iets over je 
nieuwe collega, maar het is tevens een 
grappige en laagdrempelige manier 
voor die nieuwe medewerkers om 
gesprekken aan te knopen met hun 
omgeving.”

Hoe verwelkom je nieuwe medewerkers en 

integreer je hen in de cultuur?

VERWELKOMEN.

TRANSACTIONEEL

Nieuwe medewerkers krijgen meteen 
de middelen om productief te zijn 

RELATIONEEL

Nieuwe medewerkers worden warm 
verwelkomd en uitgebreid ingewerkt

REPULIQ KWARTET

Als nieuwe medewerker bij Republiq krijg je nog voor je eerste werkdag het Republiq 

kwartet opgestuurd. Hierin zijn de 6 kernwaarden verwerkt en kunnen nieuwe medewerkers 

op speelse wijze alvast met de organisatie kennis maken. Ook geeft het bij binnenkomst 

de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met nieuwe collega’s. Het is een 

laagdrempelige manier waarmee Republiq uitdrukking geeft aan hun cultuur en hopen ze 

enthousiasme op te wekken voor de eerste dag.

Eva van Great Place To Work: “Een speelse manier om nieuwe medewerkers al in de pre-
boardingsfase  met de organisatiecultuur te introduceren.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1869/Robin+Radar+Systems
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3080/Rackspace
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2073/Republiq


Naast het vieren van alledaagse successen en ontwikkelingen op opdrachten, zettten ze bij 

Squerist graag nog een stapje verder. In 2017 organiseerden zij voor het eerst op initiatief van de 

dochter van een van de medewerkers de ‘Squerist Familiedag’, een dag die in 2018 is omgedoopt 

tot niets minder dan de ‘Squerist Epische Dag’. Deze dag wordt georganiseerd door kinderen 

van Squeristers en hier is iedereen, ook als ze zelf geen kinderen hebben, van harte welkom. De 

kinderen vormen samen een officiële werkgroep binnen Squerist die in overleg gaat met een lid 

van de directie over het budget en de organisatie. Tijdens de dag zelf zijn de kinderen te herkennen 

aan een Squerist ‘Crew’ shirt. Afgelopen jaar werden er activiteiten georganiseerd gebaseerd zijn 

op Expeditie Robinson en werd er gezamenlijk afgesloten met een BBQ.

Helaas was het niet mogelijk om met de hele organisatie fysiek bij 

het Best Workplaces Event aanwezig te zijn, maar daar wisten ze bij 

Werkmandejong wel wat op te verzinnen. Terwijl zij met de GPTW 

Projectgroep en vijf andere collega’s aanwezig waren tijdens de 

uitreiking, hebben zij een livestream opgezet voor de rest van het 

team. Zo konden alle collega’s vanuit huis of vakantieadressen als 

Curaçao en Tenerife live meekijken met de show. De volgende 

dag mochten alle gedetacheerde collega’s bij hun opdrachtgever 

trakteren. Later die week werd met het hele team geproost op dit 

fantastische resultaat. Want een plek op de Best Workplaces lijst, dat 

mag gevierd worden!

SQUERIST EPISCHE DAG

VIERDE PLEK BIJ DE  
BEST WORKPLACES

Eva van Great Place To Work: “Warm om te zien hoe familieleden van medewerkers een 
coördinerende rol krijgen in dit initiatief. Hiermee wordt meteen het interne familiegevoel binnen 
de organisatie geboost.”

Eva van Great Place To Work: “Warm 
om te zien hoe Werkmandejong 
haar best heeft gedaan om een 
organisatiesucces, ondanks de fysieke 
beperkingen, toch met z’n allen te 
vieren.”

Hoe vier je successen en stimuleer je een 

teamgevoel?

VIEREN.

TRANSACTIONEEL

Medewerkers worden ingelicht over 
behaalde doelstellingen

RELATIONEEL

Successen en belangrijke mijlpalen 
worden samen gevierd 

MAAK JE EIGEN DROOMVLUCHT

Elke 5 jaar tijdens het jubileum van Berend Botje wordt er iets speciaals georganiseerd. Bij 

het 25-jarig jubileum was dat een verrassingsreis met alle medewerkers naar de Efteling. Ze 

kozen de Efteling omdat het park plezier uitstraalt, een duidelijke verbinding met kinderen 

heeft en ze daar samen plezier konden maken. “Maak je eigen droomvlucht” was het thema 

van de dag. Met speciaal gemaakte Berend Botje tasjes gevuld met wat lekkers, een 

gezamenlijke picknick-lunch in het park, een diner in de Efteling, en niet te vergeten een 

prijsvraag vooraf... Want wie zou die Doornroosje suite winnen? Ook worden medewerkers 

elk jubileumjaar uitgenodigd om kaartjes in te vullen met de voorspelling hoe Berend 

Botje er over 5 jaar uitziet. Deze kaartjes worden in een gesloten envelop bewaard en pas 

weer na 5 jaar geopend. Wie er het dichtste bij de werkelijkheid zit, mag vervolgens in de 

Ravelijn suite van het Eftelinghotel slapen!

Eva van Great Place To Work: “Berend Botje heeft groots uitgepakt en laat zien dat vieringen een 
uitgelezen kans zijn om een link naar de toekomst te leggen en medewerkers daarin een centrale 
rol te geven.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group
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Binnen Accuracy streven ze nadrukkelijk naar gelijkwaardigheid en eerlijkheid. Dit doen ze met behulp 

van een robuust systeem waarin ze informatie over het presteren van Accuracians beseren op een 

gevarieerd aantal informatiebronnen. Allereerst geeft een meer senior collega van een projectteam 

feedback op de technische-, commerciele- en persoonlijke ontwikkeling van een betreffende collega. 

Dit proces herhaalt zich voor ieder project waarbij de medewerker betrokken is, waarvoor de senior 

collega veelal eerst input ophaalt bij de rest van het projectteam. In aanvulling daarop wordt het twee-

jaarlijkse presteren van iedere medewerker besproken in meetings waarbij alle meer senior collega’s 

“neerwaartse” feedback leveren en alle meer junior collega’s “opwaartse”. Op die manier worden de 

meningen van alle Accuracians gehoord, gewaardeerd en meegewogen.

Voor de consultants van PanCompany bestaat er het Vast-Variabele-

beloningsmodel. Binnen dit model hebben de consultants zelf 

invloed op hoeveel ze verdienen in ruil voor het delen in het risico. 

Ze krijgen een basisloon en kunnen daar bovenop naar persoonlijke 

omzetrealisatie meer verdienen. Op deze manier krijgen zij de 

mogelijkheid om ondernemerschap te laten zien, doordat ze worden 

gestimuleerd in het nadenken over hun eigen inzetbaarheid en 

worden zij geprikkeld om zichzelf goed te kunnen ‘verkopen’.

GELIJKWAARDIGHEID TUSSEN SENIOR EN JUNIOR

VAST/VARIABEL

Eva van Great Place To Work: “Mooi hoe Accuracy nadrukkelijk gelijkwaardigheid nastreeft. En door 
meerdere invalshoeken in te zetten wordt ook meteen een sterke link naar het thema Luisteren - 
Vragen & Feedback gelegd.”

Eva van Great Place To Work: 
“Medewerkers kunnen zodoende 
zelf beslissen hoe ze hun geld 
willen verdienen en welke 
verantwoordelijkheid ze wel/niet 
willen dragen. Een keuze die vaak vóór 
mensen wordt gemaakt.”

Hoe bevorder je een gevoel van eerlijkheid en 

transparantie over beloning? 

DELEN.
Belonen

TRANSACTIONEEL

Er is een marktconform 
beloningspakket

RELATIONEEL

Beloning is eerlijk en royaal verdeeld 
met transparante communicatie

EMPLOYEE BUY-OUT

Uiteraard wordt er wel eens gepolst of Incentro te koop is. En uiteraard hebben de eigenaren 

er wel eens over gesproken hoe ze daarmee om willen gaan. Eigenlijk waren ze het daar vrij 

snel over eens: Incentro verkopen aan een externe partij kan niet. Want als je dat doet, komt 

hun belangrijkste onderscheidende vermogen - de Incentro cultuur - per direct onder druk 

te staan. Terwijl ze daar met z’n allen bloed, zweet en tranen in hebben geïnvesteerd. Dat kan 

dus niet. Nooit niet. Maar hoe dan wel? Nou, door Incentro aan Incentronauten te verkopen. 

Geen grote percentages aandelen meer bij de vier boardleden, maar het eigenaarschap 

in kleine stukjes verdeeld over zo veel mogelijk Incentronauten. Een employee buy-out. 

Er was al een participatieregeling, dus het benodigde mechanisme was er al. En daar 

bovenop bedachten ze een manier waarop ze dit proces verder konden versnellen, met als 

doel om binnen tien jaar een situatie bereikt te hebben waarin niemand meer dan 5% van 

de aandelen bezit. En het dus helemaal HUN bedrijf is geworden.

Eva van Great Place To Work: “Wat van mij is, is van jou en wat van jou is, is van mij. Incentro is 
hierin ontzettend vooruitstrevend en laat zien in vergaande mate het organisatiesucces met z’n 
allen te willen delen.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Dopper moedigt zoveel mogelijk bedrijven en individuen aan om water uit de kraan te drinken. 

Daarnaast kickstarten we schoon water projecten in Nepal, waar het vullen van een Dopper met 

schoon drinkwater nog helemaal geen vanzelfsprekendheid is. Elke verkochte fles levert een 

bijdrage aan deze projecten. Ook zetten wij ons in voor onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld 

de Changemaker Challenge, waarbij kinderen en studenten kennis vergaren en delen door een 

oplossing te vinden voor de water- en plastic problematiek. Daarnaast moedigt Dopper met de 

P.E.T. FREE initiatief ook bedrijven aan om de petfles van de werkvloer te verbannen.

Ipsen doet actief mee aan Movember, en wel op twee manieren. 

Allereerst kunnen collega’s elkaar onderling helpen een impact te 

maken in het gevecht tegen prostaatkanker met behulp van een 

donatie op Movember.com. Daarbij kunnen medewerkers voor het 

Ipsen netwerk kiezen en het specifieke team selecteren aan wie ze 

graag een steentje bij willen dragen. Voor wie ook zelf de handen 

uit de mouwen wil steken, is er de mogelijkheid om zelf een lokaal 

team binnen het Ipsen netwerk op te zetten. Medewerkers worden 

daarmee vanuit de organisatie gestimuleerd om meer uit Movember 

te halen door een Ipsen ‘Mo Bro’ of ‘Mo Sista’ te worden en daarmee 

bewustzijn te helpen creëren rondom mannelijke gezondheid binnen 

hun eigen netwerk en daarbuiten.

BIJDRAGEN AAN MAATSCHAPPIJ, 
ONDERWIJS EN BEDRIJVEN

MOVEMBER

Eva van Great Place To Work: “Niet alleen draagt Dopper vanuit haar corebusiness bij, maar wil 
zij tevens het goede voorbeeld geven en spoort zij andere organisaties actief aan om in hun 
voetstappen te treden.”

Eva van Great Place To Work: 
“Ipsen laat zien dat je met 
iets kleins, een grote impact 
kunt maken. Medewerkers 
worden gefaciliteerd om 
zowel direct als indirect hun 
bijdrage te leveren.”

Hoe kunnen medewerkers deelnemen en 

bijdragen aan  de social responsibility van de 

organisatie?

DELEN.
Bijdragen

TRANSACTIONEEL

Het MVO-beleid beperkt zich tot 
financiële bijdragen

RELATIONEEL

Laat medewerkers vanuit het eigen 
werk bijdragen aan de maatschappij

‘OFFICE OF ETHICAL AND HUMANE USE OF TECHNOLOGY’

Bij Salesforce zijn ze zich er maar al te goed bewust van de transformatieve kracht van de technologieën 

die zij creëren, en hun rol in het zijn van een stuwende kracht voor het goede in de wereld. Ze geloven dat ze 

een bredere verantwoordelijkheid hebben richting de maatschappij, waarin ze niet alleen technologieën 

ontwikkelen die het succes van hun klanten drijft, maar ook een positieve en sociale verandering in het 

voordeel van de mensheid teweeg kan brengen. Daarom hebben zij de ‘Office of Ethical and Humane 

Use of Technology’ in het leven geroepen. Een afdeling waar recht, beleid en ethiek zich met elkaar 

vermengen om een strategisch raamwerk te ontwikkelen voor het humane gebruik van technologie door 

heel Salesforce. De adviserende council bestaat uit een diverse groep van zowel frontline als executive 

medewerkers, zowel academici, industrie experts en maatschappelijke leiders vanuit allerlei hoeken.

Eva van Great Place To Work: “Salesforce ziet in dat grote spelers, grote verantwoordelijkheden te dragen 
hebben en zet haar kennis, middelen en ervaring in voor het grotere goed.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group
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Eén van de werkvormen tijdens de trainingen bij de Kennemer Duincampings is gericht op ‘dank 

je wel’ zeggen tegen elkaar. En dat gaat niet altijd geheel met droge ogen. Alle lagen doen eraan 

mee, waardoor waardering en erkenning zich kriskras door de organisatie kan verspreiden. Tijdens 

diezelfde training leggen ze ook uit wat het verschil is tussen een compliment en een waardering: 

Een compliment gaat over wat je doet, terwijl een waardering gaat over wie je bent als persoon. Een 

eye-opener voor veel mensen. De gedachte erachter? Oefenen tijdens een training maakt het in 

de dagelijkse praktijk gemakkelijker. Ook benadrukken ze hiermee dat dit de cultuur is die ze bij de 

Kennemer Duincampings nastreven.

Atlassian bestaat altweer bijna 2 decenia, iets wat ze zelf ook nog 

maar moeilijk kunnen bevatten. Het is daarnaast geen verrassing 

dat er Atlassians rondlopen die al vanaf het allereerst begin aan de 

organisatie verbonden zijn. En naarmate de jaren vorderen, vinden ze 

steeds meer redenen om diegenen die met Atlassian meegroeien 

daarvoor ontzettend te bedanken. Zo ontvangen medewerkers bij 

Atlassian al na 3 jaar extra verlofdagen, wordt een 5-jarig jubileum 

gewaardeerd met behulp van een royale vakantie met familieleden 

en wordt er een op maat gemaakt cadeau en een “This is Your 

Atlassian Life” video gecreëerd bij 10 jaar dienstverband. En hoewel 

de eerste situatie zich nog moet voordoen, zijn ze al hard bezig met 

de voorbereidingen voor de 15-jarige jubilea die eraan zitten te 

komen. To be continued...

‘DANK JE WEL’-TRAININGEN

EEN SPECIAAL BEDANKJE

Eva van Great Place To Work: “Geef een man een vis, en hij heeft een dag geen honger meer. 
Leer een man vissen, en hij is voor de rest van z’n leven voorzien. Hiermee heeft De Kennemer 
Duincampings de kern van Bedanken te pakken.”

Eva van Great Place To Work: “Er 
wordt als het ware waardering geuit 
voor het meebouwen aan Atlassian 
als organisatie. Dat bewijst dat de 
ontwikkeling van medewerkers en 
de organisatie als complementair 
beschouwd worden.”

Hoe toon je waardering voor extra inzet, goede 

resultaten of andere successen?

BEDANKEN.

TRANSACTIONEEL

Medewerkers worden gewaardeerd 
door de loyaliteit aan de organisatie

RELATIONEEL

Regelmatig, persoonlijk, oprecht en 
onverwacht erkening geven

NPS-VERWENWEEK

Een NPS van +56? Tijd voor een feestje, dachten ze afgelopen jaar bij Freo! Met hun ‘NPS-

verwenweek’ werden alle medewerkers een week lang in het zonnetje gezet. Elk jaar heeft 

de verwenweek een ander thema. De meest recente was Flower Power. Een week lang 

kwam er van alles voorbij op de afdelingen: van tropische smoothies tot ijsjes, van verse 

gemberthee tot lekkere hapjes. En het draaide natuurlijk niet alléén om eten, ook op andere 

manieren werden de mensen van Freo verrast. Bijvoorbeeld met een speurtocht naar een 

uniek item waarvoor ze elke dag een hint ontvingen in hun mailbox, een stoelmassage op 

kantoor tot een zelfgemaakte escaperoom. Bedankt voor het harde werken, die boodschap 

moge voor iedereen duidelijk zijn geweest.

Eva van Great Place To Work: “Een originele en uitgebreide manier om medewerkers in het 
zonnetje te zetten en meteen ook een link naar het thema Zorgen te maken.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1915/Atlassian
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Bij intoAction hebben ze jobcoaches. Zo’n jobcoach volgt een medewerker gedurende zijn of 

haar gehele loopbaan bij IntoAction. Samen met de jobcoach kijken medewerkers tijdens hun 

ontwikkelingsgesprekken naar zaken als ambities en talentontwikkeling. Dit gebeurt op basis van vijf 

thema’s (vijf vingers), waardoor er intern regelmatig wordt gerefereerd naar het “vijf vingergesprek”:

• Waar ben je trots op? (de duim)

• Waar ga jij je de komende tijd op richten? (de wijsvinger)

• Waar erger je je aan? (de middelvinger)

• Waar blijf je trouw aan? (de ringvinger)

• Waar wil je verder in groeien? (de pink)

Het gesprek draagt bij aan een vast moment om te reflecteren en komt iedere 6 weken terug.

Het sturen op intrinsieke motivatie en ontwikkeling voor iedereen zijn 

de belangrijke uitgangspunten van het Performance Development 

beleid van Great Place To Work Nederland. Het Baarda rollenmodel 

maakt deze ontwikkelpotentie inzichtelijk. Great Place To Work wil al 

haar medewerkers stimuleren om de volgende stap te nemen, met als 

uitgangspunt verdere ontwikkeling, ongeacht iemands vertrekpunt. 

Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen coach (een collega uit het 

team). Deze coaches zijn intern getraind. Iedere medewerker maakt 

een scorecard (met daarin hun visie, KPI’s, verwachte resultaten en 

doelen). Deze scorecard wordt op basis van gesprekken met de 

coach aangepast en regelmatig bespreken zij samen de voortgang.

VIJF VINGER GESPREK

COLLEGA ALS COACH

Eva van Great Place To Work: “Niet alleen is het van grote waarde om voor een langere periode 
een consistent aanspreekpunt te hebben gedurende je carrière, ook is de focus op het positieve 
wat dit programma zo sterk maakt.”

Eva van Great Place To Work: “Binnen 
Great Place To Work  Nederland zijn 
wij ook continu bezig om ons eigen 
werkgeverschap te ontwikkelen. In het 
bijzonder zijn wij trots op het nieuwe 
Performance Development beleid dat 
wij hebben ontwikkeld, vandaar dat 
wij het een plekje willen geven tussen 
deze Best Practices.” 

Hoe laat je medewerkers hun talenten ontwikkelen 

en vergroot je hun persoonlijke groei?

ONTWIKKELEN.

TRANSACTIONEEL

Ontwikkeling om vaardigheden ten 
behoeve van hun taak te trainen

RELATIONEEL

Een leeromgeving voor professionele 
en persoonlijke groei

E-COACHING

Met de groeiende internationalisering van ORMIT als organisatie, waarbinnen medewerkers 

zijn gewend om online contact te hebben in plaats van face-to-face, heeft de organisatie 

e-coaching in het leven geroepen. Niet alleen scheelt het trainees veel reistijd, maar 

het blijkt daarnaast dat de e-coaching een speciale dynamiek met zich meebrengt die 

op zichzelf erg sterk en effectief is, waardoor resultaten in alle opzichten in minder tijd 

behaald kunnen worden. Een eerste experiment met trainees die hier graag gebruik van 

wilden maken bleek erg positief, gebaseerd op een toename in gesprekken en verhoogde 

motivatie als gevolg van de structuur die e-coaching biedt. Als logisch gevolg wordt deze 

vorm van coaching nu breder binnen de organisatie ingezet, om op die manier tegemoet 

te komen in de behoefte van trainees van vandaag de dag.

Eva van Great Place To Work: “ORMIT laat zien op een toekomstgerichte manier naar 
Ontwikkeling te kijken. Het hoeft niet altijd fysiek te zijn om effectief te kunnen handelen: 
efficiëntie en effectiviteit gaan hier prachtig hand in hand.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2074/intoAction
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group


Synechron vindt de gezondheid van haar medewerkers van ontzettend groot belang. Daarom 

wil zij als werkgever niet alleen de juiste context neerzetten als het aankomst op een goede 

werk-privé balans, maar moeten medewerkers op hun beurt ook goed in staat zijn om hun eigen 

verantwoordelijkheid te pakken. Hier bieden ze dan ook handvatten voor, en wel met behulp van de 

‘Self Knowledge and Authenticity’ (SKA) training en een persoonlijk ‘Insights Profile’. Met het profiel 

en de training in hun rugzak, leren medewerkers van Synechron veel over hun eigen grenzen en hoe 

die goed te bewaken.

Bij Fakton beseffen ze dat het creëren van de juiste balans voor ieder 

individu anders is en een one size fits all oplossing dus niet bestaat. 

De partnergroep is zich dan ook heel bewust van dit onderwerp. 

Zo maken zij gebruik van hun voorbeeldrol, om daarmee op hun 

beurt gezond en gebalanceerd gedrag bij medewerkers op te 

roepen. Denk bijvoorbeeld aan open communicatie over sport en 

gezinsleven tijdens werktijden en het thuislaten van laptops in de 

(zomer)vakantie.

AUTHENTICITEITSTRAINING

VOORBEELDGEDRAG

Eva van Great Place To Work: “Medewerkers worden hiermee in staat gebracht om zorg voor 
zichzelf te dragen. Daarmee zijn ze niet alleen bestand tegen specifieke situaties, maar binnen 
diverse contexten.”

Eva van Great Place To Work: “Hoewel 
het een relatief klein en simpel initiatief 
betreft, is het ontzettend invloedrijk. 
Leiders maken cultuur, en cultuur 
maakt leiders.”

Hoe help je medewerkers om een 

balans te vinden tussen werk en privé en 

ondersteun je bij speciale gebeurtenissen?

ZORGEN.

TRANSACTIONEEL

Voorzieningen om te voldoen aan het 
wettelijk minimum

RELATIONEEL

Specifieke programma’s die inspelen 
op de individuele behoeften

TETRISSEN

LCG maakt tijdens hun tweemaandelijkse LCG-dagen onder meer tijd vrij voor 

‘Werkvloeren in de agenda’s’. Dit gaat als volgt: indien daar behoefte aan is, onderzoeken 

collega’s elkaars agenda om te achterhalen hoe collega’s hun werk plannen. Daarbij wordt 

op diverse zaken gelet: Is er bijvoorbeeld voldoende uitwerk- en reflectietijd gepland? Hoe 

zit het met reistijden? Hoeveel opdrachten heeft iemand lopen, en is dat realistisch? Het 

gevolg hiervan is het ontstaan van goede gesprekken waarin men veel van elkaar leert 

voor wat betreft het maken van keuzes en bewuste/onbewuste verwachtingen. Als iemand 

zelf of met hulp van een collega tijdens het werkvloeren in de agenda tot de conclusie 

komt dat het even niet goed past, dan gaan ze tetrissen: kijken hoe ze blokken werk slim 

kunnen schuiven, verplaatsen, ruilen met andere collega’s of hele opdrachten overdragen 

aan iemand anders. Inmiddels is het een veelgebruikt begrip: “Kunnen we dat even uit je 

agenda tetrissen?”

Eva van Great Place To Work: “Mooi hoe medewerkers elkaar actief ondersteuning bieden. 
Belangrijk om te beseffen dat dit lang niet altijd (alleen) vanuit management gefaciliteerd hoeft 
te worden.”

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2140/Synechron
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1874/Fakton
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1931/LCG
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84 organisaties zijn erkend als Great Place To Work Certified. 

Door het certificeren van goed werkgeverschap streven wij ernaar organisaties te stimuleren hun mensen op de eerste plek te (blijven) zetten.
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Wat vinden de medewerkers van de organisatie? En hoe geeft de organisatie vorm aan goed werkgeverschap?

Klik op de logo’s voor meer informatie.

https://www.greatplacetowork.nl/great-place-to-work-certified/
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2082/Werkmandejong
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2895/Westerduin+Groep
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1915/Atlassian
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1900/co%C3%B6peratie+DELA
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2850/Fortezza
https://www.keygene.com/careers/
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2729/NHG
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2170/SecureLink
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2898/BIM+Creators
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2794/C-Job+Naval+Architects
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1913/Bosveld
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2865/CARE+Nederland
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2909/Careflex+Zorg+Groep
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2678/Coopr
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2728/CRUX+Engineering+BV
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2667/de+Buurtboer
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2973/DC+Klinieken
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3019/De+Kennemer+Duincampings
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2866/Freo
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1918/Grohe
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2143/Hilti
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1837/Hilton
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2169/ICM+opleidingen+%26+trainingen
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1902/Kindergarden
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2894/Lab+Digital
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2885/Kinderopvang+Berend+Botje
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1931/LCG
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2974/Lely
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1933/ORMIT
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2068/Protime+
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2846/PanCompany
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1920/Quint
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3080/Rackspace
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1934/Solid+Professionals
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2896/Speakap
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2321/Solventa
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2720/Specsavers
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2309/Spril
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1924/Vermilion+Energy
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2070/Viisi
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2656/Whyellow
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1896/Yellowstar
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1851/AbbVie
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2975/AFAS+Software
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3058/Accuracy
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2917/Alzheimer+Nederland
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1843/Cisco
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2348/Codit
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2317/Compagnon
https://continu-group.com/vacatures
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1871/Dopper
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2357/Energyprofs
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1914/EBN
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1914/EBN
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1874/Fakton
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1929/Incentro
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2867/Ipsen
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2074/intoAction
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2347/ITAM+solutions
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2969/Jobsrepublic
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1838/Mars
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2320/Mundipharma+Pharmaceuticals+B.V.
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2318/N%C3%A9tive
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2065/Nextview
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2073/Republiq
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1869/Robin+Radar+Systems
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1922/Robert+Walters+en+Walters+People
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1836/Salesforce
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1845/SAS
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2872/Staedion
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2140/Synechron
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2172/Sysmex
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2325/Aranea
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1898/Considerati
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1867/Discovery
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3069/DHL+Express+Nederland+
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1928/IG%26H
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/2986/Regardz+Hospitality+Group+%26+Onemeeting.com
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1935/Squerist
https://www.chiesi.nl/over-chiesi/
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1840/De+Adecco+Group
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1868/Macaw
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/1844/Mercedes-Benz+Financial+Services
https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3020/VanWonen
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-frysl%C3%A2n/werken-bij-veiligheidsregio-frysl%C3%A2n/actuele-vacatures/


Over Great Place To Work
Al 35 jaar meet Great Place To Work vertrouwen binnen organisaties - het 
fundament van organisatiesucces. Dit doen wij voor heel diverse organisaties: 
klein en groot, profit en non-profit, in alle sectoren en in 60 landen. Wij helpen 
organisaties hoe ze een great place to work kunnen worden en blijven. 

Dit doen we door:

• te onderzoeken (het meten van het goed werkgeverschap vanuit 
medewerker- én werkgeversperspectief)

• te inspireren (het delen van best practices en publicaties)
• te verbinden (door events en ons netwerk)
• te adviseren (interventies voorafgaand en na afloop van het onderzoek)

Webinar HR Best Practices
Ontdek op dinsdag 21 april om 10.00 uur de beste best practices 
van de afgelopen jaren die juist nu in tijden van onzekerheid, 
thuiswerken en sociale afstand ter inspiratie dienen.

https://my.demio.com/ref/OO2xi0qJopbsMycj



