Best workplace in coronatijd
6 inspirerende voorbeelden van goed werkgeverschap
ORMIT is voor het veertiende jaar op rij uitgeroepen
tot een Best Workplace. Door goed werkgeverschap willen we een werkomgeving creëren
waarin iedereen écht het verschil kan maken.
Waarin medewerkers vertrouwen, ruimte en
verantwoordelijkheid krijgen, verbinding
voelen met collega’s en worden ingezet
op hun talenten. Ook in tijden van crisis,
zoals de huidige coronapandemie.

Graag delen we hier voorbeelden hoe we
bij ORMIT tijdens de coronapandemie invulling geven aan goed werkgeverschap.
Dat doen we met deze zes thema’s:
Werven

Delen

Verwelkomen

Ontwikkelen

Vieren

Zorgen

1. Werven
Hoe werf en selecteer je mensen die passen in de cultuur
in coronatijd?
Ook in deze bijzondere tijd lopen de traineeships bij ORMIT door. Omdat een
fysieke kennismaking momenteel wat lastig is, bieden wij dit nu digitaal aan.
Samen met onze klanten doen we onze assessments nu digitaal en krijgen
geïnteresseerden de kans om digitaal een
Online voorproefje voor studenten
voorproefje te krijgen van ons ontwikkelprogramma tijdens een van onze online events.
Online assessment voor ORMIT & ASML

2. Verwelkomen
Hoe verwelkom je nieuwe collega’s in coronatijd?
Net even anders dan normaal gaat het met het verwelkomen van nieuwe collega’s in coronatijd. Hoe doen wij dat? Zowel bij de participerende organisaties als bij ORMIT zorgen we voor een warm welkom via digitale onboarding.
Ook geven we organisaties in een gratis whitepaper tips over hoe je nieuwe
medewerkers het beste digitaal een warm welkom kan heten!
Digitaal onboarden met ORMIT’ers bij ASML
Ervaring digitale onboarding ORMIT trainee

3. Vieren
Hoe feliciteer je collega’s in coronatijd?
Bij ORMIT werkt iedereen zoveel mogelijk vanuit huis in coronatijd. Verjaardag vieren met je collega’s op kantoor zit er even niet in. Hoe dan
wel? We sturen iedere jarige een leuke ballon met een
persoonlijk kaartje. Zo maken we het toch een beetje
feestelijk!

4. Delen
Hoe kunnen medewerkers in coronatijd bijdragen aan
social responsibility van de organisatie?
Op initiatief van de commissie het “Hart van ORMIT” doen meer dan 20
ORMIT’ers dit jaar mee aan een uitdaging voor het Ronald McDonald huis
Utrecht. Het Ronald Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Normaal gesproken wordt
er tijdens de HomeRun en HomeRide geld opgehaald voor de huizen. Door
corona kon dit helaas niet plaatsvinden.
Op deze manier zamelen we toch geld
in voor de huizen.

5. Ontwikkelen
Hoe laat je medewerkers hun talenten ontwikkelen en vergroot je hun persoonlijke groei in coronatijd?
Bij ORMIT zijn we “eager to learn”. Ook in tijd van corona blijven we met een
growth mindset ons ontwikkelen. Zo hebben we het trainingsprogramma online voortgezet en ontstaan er nieuwe initiatieven om het beste uit onszelf en
anderen te halen. We lichten er hier twee uit:
Met de “Challenge” gebruiken we de kennis
van onze talenten om de uitdagingen van morgen op te lossen. In korte cycli van 2 weken leren we van ze aan de hand van een korte vraag.
Eerste resultaat: whitepaper met tips voor digitaal onboarden bij organisaties en enthousiaste
reacties:
It's a nice way of working and interesting to see
what other trainees are thinking and presenting.
You feel engaged with ORMIT, you work with
other people you usually work with, nice mix of
staff and trainees, not that time consuming challenge and most of all: fun!!

ORMIT Summer Snack Festival. In korte
digitale sessies maken collega’s kennis met
een aantal gezonde leersnacks met drie
hoofdingrediënten: vaardigheden van de toekomst, Covid-19 vaardigheden en het ORMIT
Businessplan. We combineren deze 3 onderwerpen met leuke items (naaimaskers, yoga,
hoe maak je de beste springrolls). Alles komt
uit de eigen keuken van ORMIT.

6. Zorgen
Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving en help je medewerkers om een balans te vinden in coronatijd?
Safety first! Een veilige en gezonde omgeving creëren voor collega’s tijdens
de gezondheidscrisis is heel belangrijk. Hiervoor worden allerlei initiatieven
gestart vanuit medewerkers, zoals de Sugar Challenge, en zorgen we voor
goede bescherming als je bijvoorbeeld met het openbaar vervoer reist.

ORMIT: Enjoy Talent
We are thrilled to explore the passion, potential and power
of talent.
ORMIT is toonaangevend in talentontwikkeling. Wij geven organisaties
toegang tot kritisch geselecteerde talenten, startklaar inzetbaar voor de
business. Onze filosofie is al 25 jaar onveranderd: ORMIT wil dat jonge
mensen vanuit persoonlijk leiderschap het allerbeste uit zichzelf en anderen
halen. Zo maken we organisaties en mensen succesvoller door hun unieke
talenten te vinden, te ontwikkelen en te binden.
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