Great Place

to Work

Certified!
Ontdek de 111 organisaties die door
hun eigen medewerkers erkend zijn
als great place to work.
#BetterForPeople
#BetterForBusiness

Iedereen werkt
bij een Great Place
to Work For All
• Wist je dat 1,8 miljard mensen wereldwijd
aangeven niet blij te zijn met hun werk? En
dat 38% van de medewerkers in Nederland
vinden dat zij een ‘bullshitbaan’ hebben?
• Het is onze missie om deze cijfers te
verlagen door het vertrouwen binnen
organisaties te vergroten met als uitkomst
dat iedereen, ongeacht wie je bent of wat je
doet, werkt bij een Great Place to Work
For All.
• Middels certificering erkennen wij
organisaties die door hun medewerkers zijn
gescoord als great place to work.

Bekijk ook de video van onze
Global CEO Michael C. Bush:
“This is what makes
employees happy at work”

5 universele
waarden
• Het Great Place to Work
onderzoek draait om de universele
waarden Geloofwaardigheid,
Respect, Eerlijkheid, Trots en
Kameraadschap.
• Dit onderzoek wordt jaarlijks bij
meer dan 7.000 organisaties
in 62 landen onder 12 miljoen
medewerkers uitgevraagd.

Certificering
criteria
1. Een gemiddelde
score van 70% of hoger
op de 60 stellingen
van het Trust Index
medewerkersonderzoek
2. De vereiste respons
op het Trust Index
medewerkersonderzoek
op basis van het aantal

• Goed werkgeverschap draait niet
om faciliteiten, een pingpongtafel
of dure feestjes. Het draait om hoe
je als mensen met elkaar omgaat en
het mooie daarvan: gedrag is gratis...

uitgenodigde medewerkers
3. Een volledig ingevulde
Culture Brief

Certificering in cijfers
• 137 organisaties deden in de periode april 2020 tot maart
2021 mee aan het medewerkersonderzoek voor de Great
Place to Work certificering.

• Een recordaantal van 111 organisaties voldoen aan de
criteria en mogen zich een jaar lang Great Place to Work
Certified noemen.
• Hierdoor werken 28.000 mensen bij een Great Place to
Work Certified.
• En ervaren 59.000 mensen* de positieve effecten van
goed werkgeverschap in hun gezin.
• Sinds 2020 kunnen ook organisaties met 10 tot 20
medewerkers meedoen aan certificering. 9 organisaties zijn
in deze categorie gecertificeerd.

* Een gemiddeld huishouden bestaat in Nederland uit 2,1 mensen.

111 x
Great Place to Work Certified
Kijk snel verder...!

18 x
Great Place to Work Certified
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Vertrouwen. Trots. Plezier.
Goed werkgeverschap draait om 3 onderlinge relaties.

Vertrouwen
• Vertrouwen wordt gemeten op basis
van de relatie tussen
mensen met een leidinggevende en
mensen zonder leidinggevende rol.
• Vertrouwen bestaat uit de waarden
Geloofwaardigheid, Respect en
Eerlijkheid.
• Wanneer mensen elkaar en hun
leiders vertrouwen, is de kans
vele malen groter dat zij hun volle
potentieel durven en willen inzetten.
• Vertrouwen maakt dat samenwerking
tussen mensen, in teams en tussen
afdelingen optimaal verloopt. Dit
resulteert in betere bedrijfsresultaten.

Geloofwaardigheid
Certified

80%

Niet Certified

59%

Respect
Certified

80%

Niet Certified

62%

Eerlijkheid
Certified

82%

Niet Certified

67%

Lees ook de whitepaper
Vertrouwen is de strategie
die overal werkt

Trots
• Trots wordt gemeten op basis van
de relatie van een medewerker ten
opzichte van zijn of haar baan.
• Mensen voelen zich trots als zij ervaren
dat hun werk betekenis heeft.
• Trots komt ook voort uit het gevoel dat
zij samen als team bepaalde doelen
bereiken.
• Daarnaast kunnen mensen trots zijn op
de organisatie, bijvoorbeeld door de
maatschappelijke bijdrage.

Betekenisvol werk
Certified

74%

Niet Certified

67%

Trots op het team
Certified

82%

Niet Certified

65%

Trots op de
organisatie
Certified

80%

Niet Certified

62%

Kameraadschap
• Kameraadschap wordt gemeten
op basis van de relatie tussen
medewerkers onderling.
• Medewerkers ervaren
kameraadschap door zich
verbonden te voelen met elkaar en
door zichzelf te kunnen zijn.
• Kameraadschap wordt ondersteund
door de gastvrijheid die
medewerkers ervaren, onder andere
tijdens onboarding.
Lees ook het eBook
Waardering & Onboarding

Jezelf kunnen zijn
Certified

91%

Niet Certified

81%

Gastvrijheid
Certified

89%

Niet Certified

72%

Op elkaar kunnen
rekenen
Certified

85%

Niet Certified

70%

Wat levert het zijn
van een Great Place to Work op?
Het effect op klantenservice & eNPS

Klantgerichtheid
• Een tevreden medewerker gaat niet
zijn of haar uiterste best doen. Een
bevlogen persoon die werkt in een
veilige werkomgeving geeft wel het
beste van zichzelf, óók voor de klant.
• Uit ons onderzoek blijkt dat naast dat
mensen een gevoel van trots ervaren,
zij zich vooral vrij moeten voelen om
het beste van zichzelf te geven voor de
klant en er een omgeving gecreëerd
moet worden waarin mensen wendbaar
zijn.
• De drie belangrijkste aandachtspunten
hiervoor zijn open communicatie, het
betrekken van mensen en het tonen
van waardering.

Lees ook de whitepaper
Employee Excellence =
Customer Excellence

“Onze klanten
beoordelen de service
die we leveren als
uitstekend.”

Certified

79%

Niet Certified

51%

“Ik zou onze organisatie
sterk aanbevelen aan
vrienden en familie
als een ‘Great Place to
Work’.

Certified

82%

Niet Certified

57%

eNPS
• De typische verjaardagsvraag: “Wat doe jij voor werk”?. Als werkgever streef je er
natuurlijk naar dat mensen een positief beeld van jouw organisatie hebben en dit
ook delen met de mensen die zij ontmoeten.
• Het hebben van interne ambassadeurs is een krachtige manier om het
(werkgevers)imago te versterken. Bij gecertificeerde organisaties beveelt 8 op 10
mensen hun werkgever aan. Bij niet gecertificeerde organisaties is dit 5 op de 10.

Waar maken
Great Place to Work Certified
organisaties dit jaar het verschil?
5 thema’s

1. Geloofwaardig
leiderschap
• Het Great Place to Work gedachtegoed
stimuleert leiderschap op basis van
vertrouwen in plaats van controle en
angst.
• Leiderschap dat focust op empathie
en gelijkheid is essentieel om een
gezonde organisatie in stand te
houden.
• 1 van de belangrijkste thema’s waarop
de gecertificeerde organisaties zich het
afgelopen jaar hebben onderscheiden
is integriteit. Simpel gezegd: afspraak is
afspraak.

Lees ook de whitepaper
Leiderschap in crisistijd

“Management
doet wat het belooft
en wat het zegt”

Certified

77%

Niet Certified

50%

2. Betrekken van
medewerkers
• Mensen willen een gevoel van
invloed ervaren.
• Echt luisteren naar de stem van de
medewerker is meer dan doelen en
verwachtingen communiceren.
• Het is meer dan eenrichtingverkeer
en gaat verder dan alleen het vragen
om suggesties voor het
bevorderen van de productiviteit.
• Maak echt actief luisteren een
onderdeel van je organisatiecultuur
waar ruimte is voor ieders ideeën en
feedback.

“Management

betrekt medewerkers
in beslissingen die
betrekking hebben
op hun werk en

werkomgeving.”

Certified

67%

Niet Certified

43%

Lees ook de whitepaper
De kracht van luisteren
(inclusief 30 Best Practices)

3. Psychologische
veiligheid
• Psychologische veiligheid is het gevoel
dat een persoon ervaart wanneer hij/zij
vrijuit mag praten en niet wordt bestraft
wanneer hij/zij zorgen of dingen die
fout gaan benoemt.
• Ook uit onderzoek van Google blijkt dat
psychologische veiligheid de
belangrijkste factor is voor succesvolle
teams.
• Als er geen vertrouwen is tussen een
medewerker, collega’s en managers,
voelt een medewerker zich totaal niet
veilig.

Lees ook de whitepaper
De noodzaak van
psychologische veiligheid
op de (online) werkvloer

“Dit is een
psychologisch en
emotioneel gezonde
werkomgeving”
Certified		
Niet Certified

80%
56%

4. Employer
Branding
• Employer branding is niet alleen
gericht op het aantrekken van
nieuw talent via een wervelende
wervingscampagne. Het gaat
boven alles om het creëren van
een aantrekkelijke werkplek en
het behouden en betrekken van je
huidige medewerkers.
• Het resulteert dan in een
verbetering van het imago van de
organisatie en het vinden van de
juiste mensen.
• Employer branding begint met het
bouwen van een sterke interne
organisatiecultuur.

“Management neemt
mensen aan die hier
goed passen”

Certified

79%

Niet Certified

53%

Lees ook de whitepaper
Employer Branding
“Intern winnen is extern
beginnen”

5. Wendbaarheid
• Een crisis brengt onzekerheid, angst en
in het geval van deze coronacrisis, ook
verlies met zich mee.

Lees ook de blog
De impact van 1 jaar

• In veel branches ontstond een gevoel
van saamhorigheid, creativiteit, regels
loslaten en de ideeën van de werkvloer
zelf laten komen. Om deze manier van
werken vast te houden is leiderschap
op basis van vertrouwen nodig.
• Organisaties met een hoge
vertrouwenscultuur vóór de
coronacrisis waren in staat om snel te
schakelen, om aandacht voor elkaar
te houden en nieuwe manieren van
werken te vinden.

coronacrisis op goed
werkgeverschap

“Mensen passen zich
hier snel aan in tijden
van veranderingen
die nodig zijn voor
het succes van onze
organisatie.”
Certified		
Niet Certified

82%
60%

Is jouw organisatie ook
een Great Place to Work?
Zet de eerste stap op weg naar goed werkgeverschap

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Vraag feedback
van medewerkers

Get Certified!

Geef aandacht aan
jullie certificering

Plan 2 weken waarin

Als jouw organisatie

Laat intern en

jouw organisatie

voldoet aan de criteria,

extern zien wat voor

het Trust Index

mag je een jaar lang het

organisatiecultuur

medewerkersonderzoek

Graet Place to Work

jullie samen hebben

uitvoert en vul de

Certified logo voeren.

gecreëerd.

Culture Brief in.

Meld jouw organisatie aan!

“

Naast dat certificering ons helpt met het vergroten

van onze naamsbekendheid en employer branding is
het een bewijs van een onafhankelijke partij dat we niet
alleen pretenderen een goede werkgever te zijn. Het is
ook echt zo, want onze medewerkers zeggen het. Ook
bij het werven van nieuwe collega’s is dit erg fijn om te
benoemen.
Intern heeft het ervoor gezorgd dat er een plek is om je
stem te laten horen en de secure base gedachte achter
daring en caring ook uit te kunnen voeren. Iedereen kan
zijn of haar mening geven en van daaruit kunnen wij het
werkgeluk van medewerkers vergroten.”

Rosa Vroegindeweij
Corporate Recruiter bij The Hup

Lees de
volledige testimonial
van Rosa

• Al 35 jaar helpt Great Place to Work organisaties met het
vergroten van vertrouwen.
• Onze missie is dat iedereen, ongeacht wie je bent of wat
je doet, werkt bij een Great Place to Work For All.
• Het onderzoek (vanuit medewerker en vanuit werkgever)
geeft inzicht in de beleving van medewerkers, de manier
van samenwerken en het leiderschap.

In deze video geeft Barbara
antwoord op de 7 meest
gestelde vragen.

• Great Place to Work biedt inspiratie, begeleiding,
coaching en handvatten om jullie organisatiecultuur
verder te versterken.

Volg ook de webinar Hoe
wordt mijn organisatie een
Best Workplace? op dinsdag

www.greatplacetowork.nl
NL_Info@greatplacetowork.com
020 260 06 94

15 juni om 9.30 uur!

