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Even voorstellen
▷

#1 Digital marketing bureau - Emerce 100 (2018)

▷

Top 20 agencies met Google Premium
Certificering

▷

Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek:
➢ Bedrijfscultuur: 9,2
➢ Sfeer:
9,3
➢ NPS:
76

#1
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PauwR Offices
Authentiek
Inspirerend
Stimuleert ontmoetingen

3

PauwR Team
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PauwR Introductie
WHY

AMBITIE

PauwR bestaat om haar medewerkers
zichzelf te laten ontwikkelen. Doordat zij
doen wat zij leuk vinden en waar ze goed in
zijn, zijn onze klanten tevreden, blijven ze
langer klant en worden ze vaak zelfs
ambassadeur voor PauwR, wat leidt tot een
sterke groei van onze medewerkers en
daardoor ook van ons bedrijf.

Omdat media snel digitaal worden, moeten bedrijven en
organisaties hun advertentiebudgetten steeds anders
toewijzen. PauwR begrijpt digitaal adverteren en wijst
haar klanten en partners de weg in de snel veranderende
digitale jungle. PauwR waakt over budgetten als een
moeder over haar kinderen. Wij lopen voorop in kennis
en ervaring zodat we onze volgers, klanten en partners als
beste kunnen adviseren in deze continue transitie. Zo
vertellen we hun verhalen op een verantwoordelijke,
persoonlijke en krachtige manier en zetten deze om in
meetbare resultaten.
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PauwR Elevator Pitch

Bedrijven en organisaties creëren verhalen
Wij vertalen die verhalen naar digitale kanalen
En zorgen ervoor dat onze klanten zo weinig
mogelijk betalen

Met uitmuntende communicatie volgens de Dikke
van Dale
Door veel te testen en soms te falen
Snel op- en af te schalen

Voor het vertellen van die verhalen aan volle zalen
Met ‘ideale’ doelgroepen die we op een optimale
manier bereiken, indien nodig in verschillende talen
en meerdere malen

Waardoor we maximale resultaten behalen
En die met cijfers staven, tot op twee decimalen
Zodat we de verwachtingen én onszelf steeds
overtreffen,
… Anders zouden we balen.

Inhoudsopgave

Werven
PauwR Digital Marketing

Werven
Het ‘werven’ bij PauwR gebeurt zonder
headhunters of andere externe partijen. In
plaats daarvan geloven wij in
zichtbaarheid binnen de markt en het
gebruik van slimme tools. In dit hoofdstuk
leggen wij uit hoe we dit doen.
Originaliteit: Het werven gebeurt bij PauwR niet
op de klassieke manier. We schakelen geen
headhunters of recruiters in. In plaats daarvan
zorgen we dat we zichtbaar zijn in de markt. Ook
gebruiken we slimme tools om de werving- en
selectieprocedure zo efficiënt mogelijk te maken.
Toegankelijkheid: Onze manier van werven
passen we toe voor elke openstaande vacature,
ongeacht de rol of senioriteit die vereist is.

Variëteit: De recent aangetrokken medewerkers
zijn in no-time volwaardige PauwR-medewerkers
geworden.

Integratie: Het is ons beleid om elke vacature en
sollicitatie op deze wijze op te pakken.

Warmte: Tijdens de selectieprocedure vinden
minimaal twee gesprekken plaats. Het eerste
gesprek is een persoonlijk gesprek, waarbij de
cultuur van PauwR en de match met de sollicitant
centraal staat. Dit is ook het enige aspect waarop
we de sollicitant op dat moment beoordelen. De
inhoud komt later pas aan bod. Daarbij komen de
personen die de sollicitatiegesprekken voeren
bewust uit verschillende lagen van de organisatie.
Van team leads, directe collega’s tot
ondersteunende medewerkers.

9

Culture fit

Werven
Blijkbaar zijn we goed in staat
om onze cultuur al in een
eerste gesprek over te
brengen op de sollicitant.
Hieronder twee appjes die
onze huidige collega’s naar
hun partner of huisgenoot
stuurden direct nadat ze naar
buiten liepen na hun eerste
gesprek.

PauwR
kernwaarden
overdragen
Nieuwe kansen
zien
Goede matches
na eerste
kennismaking
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Homerun
PauwR gebruikt Homerun als ‘applicant
management system’ om solliciteren
persoonlijk te maken. Zo vragen we in
het sollicitatieformulier naar een
bijzonder ‘social moment’ en naar een
aspect waar de sollicitant erg trots op is.
Daarnaast bieden we een extra
mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Wij vragen bewust niet naar een korte
introductie met een vlotte video, omdat
we niet willen dat sollicitanten met
tegenzin een geforceerd filmpje moeten
maken. Sollicitanten die dit wel graag
doen, hebben uiteraard wel de
mogelijkheid deze alsnog bij te voegen.
Per vacature stellen we een ‘Hire-team’
samen, dat bestaat uit collega’s van HR,
team leads, management en
specialisten. Ook juniors of trainees
kunnen hier deel van uitmaken.

Werven
Unieke ‘hiring’
software
Meerdere ‘lagen’
bepalen mee
Sollicitanten
krijgen snel
reactie

Via de vacatureteksten willen we ons graag onderscheiden,
bijvoorbeeld met dit soort passages:
▷
Veel ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij persoonlijke
doelstellingen ook aandacht krijgen. Rudolfs doelstelling is
bijvoorbeeld "2600 kilometer per jaar fietsen, wat gelijk staat
aan een retourtje Kroatië".
▷
Vijf keer per week PauwR Fitness. Sixpack gegarandeerd als je
iedere maandag meedoet met het buikspierkwartier.
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Sollicitatieprocedure
In alle vacatures staat de sollicitatieprocedure omschreven. In het kennismakingsgesprek met
onze collega’s van HR staat het persoonlijke aspect en de cultuur van PauwR centraal. Om de
sollicitant een nog beter beeld van PauwR te laten geven eindigt het gesprek altijd met een
rondleiding door ons pand. We halen er dan een medewerker met eenzelfde functie als de
vacature bij om kort te vertellen over de werkzaamheden op zijn/haar dag.
Hierna volgt bij een ‘Go’ een online assessment. De resultaten hieruit worden afgezet tegen twee
profielen. Allereerst het functieprofiel van de vacature. Maar daarnaast ook tegen het
‘PauwRanger profiel’. Bij samenstelling van dit profiel is uitgegaan van de scores van ons huidige
team. De hoogste gemiddelde scores kwamen uit op extraversie en openheid t.o.v. ervaringen.

Werven
Persoonlijk én
vakinhoudelijk
Inzichtelijke
procedure
Bewaken van
onze cultuur

De uitslag van het assessment nemen we mee in het tweede
gesprek, maar is niet leidend.
Tijdens een tweede gesprek staat het inhoudelijke aspect
centraal. Bij dit gesprek schuiven de toekomstige teamlead en
vaak een teammember aan. Afhankelijk van de functie vragen
we om een case te presenteren, zodat we de sollicitant naast de
inhoud ook op zaken als presentatievaardigheden en
consultancy skills kunnen beoordelen.
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In the picture

Werven
In the picture
Om ons van een constante aanwas
van nieuw talent te verzekeren,
zorgen we ervoor om regelmatig in
beeld te komen bij mogelijk
toekomstige collega’s. Dit doen we
bijvoorbeeld door gastcolleges te
verzorgen bij Fontys Hogescholen,
Avans en Tilburg University. Ook
spreken we op alumni events en
studentencongressen.

Studenten
enthousiasmeren
voor het vak
Zichtbaar op
hogescholen en
universiteiten
Contact met de
medewerkers van
de toekomst

Tijdens een stageperiode kunnen wij
ervaren of iemand bij ons team past
en of deze stagiair(e) de PauwR
kernwaarden in zich draagt.
Wanneer beide partijen tijdens de
stageperiode nog even enthousiast
zijn, kijken wij met een stagiair(e)
naar mogelijke vervolgstappen, zoals
een Traineeship.
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Traineeship
Via onze Traineeships bieden we
afgestudeerden de kans om zichzelf in een
periode van slechts zes maanden te
ontwikkelen tot Junior. Tijdens dit traject loopt
een Trainee op alle ‘afdelingen’ mee en maakt
dus kennis met al onze specialismen.
Daarnaast is er ook veel aandacht voor
klantcontact door het bijwonen van afspraken,
rapportages verzorgen en deze telefonisch
toelichten. Bij al deze aspecten krijgen zij
ondersteuning van onze specialisten. Hierbij
horen een goede financiële vergoeding,
volledige openheid vanuit de organisatie en
doelstellingen die met name zijn gericht op de
ontwikkeling van de trainee.
We bieden traineeships aan op het vlak van
Digital Marketing, Content en Digital Design.

Werven
Vliegende start
binnen digital
marketing
Eigen Team lead
voor Talent
team
Na succesvol
Traineeship vaak
een baan

“

Als Trainee word je meteen bij diverse klanten
betrokken, ook de grote klanten, waardoor je veel
verantwoordelijkheid krijgt en daardoor leert om op je
eigen benen te staan.
Evelien Möhlmann, Trainee bij PauwR
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UMAINLY

Werven
UMAINLY
PauwR is lid van UMAINLY, een
samenwerking van de 12 grootste digitale
bureaus uit Tilburg. Belangrijkste focus: het
werven van talent. Zoals concurrenten zich
op een woonboulevard verenigen om klanten
te trekken, verenigen ‘concurrerende’
bureaus uit Tilburg om talent uit de regio
naar Tilburg te trekken. Want je kiest niet
alleen voor Tilburg voor een baan, maar ook
voor een carrière. Elke sollicitant bij één van
deze bureaus ontvangt dan ook een uniek
UMAINLY t-shirt. Via diverse campagnes
brengt UMAINLY de vacatures van de
deelnemende bureaus onder de aandacht bij
talentvolle programmeurs, projectmanagers,
marketeers en andere specialisten.

Unieke
samenwerking
tussen bureaus
Tilburg wordt op
de kaart gezet
Geen baan,
maar een
carrière

UMAINLY is ontstaan vanuit een initiatief van
PauwR-oprichter Pieter Voogt.
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Verwelkomen
PauwR Digital Marketing

Verwelkomen
Wij geven “verwelkomen” een nieuwe
dimensie binnen PauwR. In dit hoofdstuk
leggen wij uit hoe we dit doen.
Originaliteit: Sommige voorbeelden zijn
‘gebruikelijk’ binnen organisaties, maar met een
aantal voorbeelden onderscheiden wij ons in het
verwelkoming proces.

Integratie: Het is ons beleid om elke nieuwe
medewerker op deze manier te verwelkomen
binnen onze organisatie.

Toegankelijkheid: Onze manier van verwelkomen
passen wij toe op iedere nieuwe medewerker,
trainee of stagiair. Dit geldt voor elke functie.

Warmte: Bij PauwR ben je geen nummertje. We
zijn ‘Personal Marketeers’. Daarom doen we alles
gepersonaliseerd. We willen er daarom achter
komen wie de persoon achter de naam is. Zodat
we daar altijd op kunnen inspelen zoals bij
persoonlijke doelstellingen en beloningen!

Variëteit: In dit hoofdstuk latena we met meer
dan 10 voorbeelden zien hoe we een nieuwe
medewerker kennis laten maken met PauwR.
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Verwelkomen

Een warm bad
Terwijl er een krabbel wordt gezet
vraagt de nieuwe medewerker
zich af van wie het is en wat erin
zit. Al gauw wordt dat duidelijk na
het zien van de PauwR-sticker op
de doos. In het pakketje zit een
leuk
persoonlijk
welkomstgeschenk, met daarbij
een kaart geschreven door alle
medewerkers. Dat kwam echt als
een positieve verrassing!

Je contract is getekend en je zit thuis nog enkele dagen te
genieten van je overige vakantiedagen van je vorige job,
uitkijkend naar je nieuwe uitdaging die in het begin van de
maand start. Nog enkele dagen. De bel gaat. Er staat een
PostNL-medewerker met een pakketje in zijn handen.
“Alsjeblieft”, zegt hij, en hij overhandigt het pakketje.

Na het tekenen van het contract
ontvangt de nieuwe medewerker
een uitnodiging om deel te
nemen
aan
een
PauwR
Onboarding Traject, door middel
van de tool ‘Appical’. Dit traject
bestaat ook uit een deel dat je
thuis maakt, voordat je begint bij
PauwR. Hierin staan bijvoorbeeld
hele praktische zaken zoals de
werktijden
en
lunchregeling.
Dingen die je eigenlijk niet durft
te vragen, maar wel graag zou
willen weten.

Al onderdeel van het
team voordat je
begint
Unieke
‘onboarding’ tools
Cadeautje voordat
je start
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Verwelkomen

Tot in de puntjes.
Het ondertekenen van het contract
wordt vastgelegd op de gevoelige
plaat. Dit wordt later gebruikt in
nieuwsbrieven en social media. Elke
nieuwe medewerker krijgt een
‘buddy’ toegewezen. Hij/zij zorgt
ervoor dat de nieuwe medewerker
zich snel thuis voelt en goed wordt
begeleid.
Een van de meest vervelende dingen
als je begint op je eerste dag is als
praktische zaken niet goed zijn
geregeld. Bij PauwR zorgen we er
daarom voor dat alles tot in de
puntjes is geregeld; een eigen buddy,
persoonlijke
visitekaartjes,
een
werkplek, een volledig ingestelde
MacBook met alle tools die daarbij
komen kijken, een goede stoel en
schrijfgerei. Dit dient allemaal in orde
te zijn als de nieuwe medewerker
begint op zijn of haar eerste dag.

Socialproof

Iedereen en alles
staat voor je klaar
Persoonlijke
kennismaking

Bij aankomst op kantoor weet
iedereen van de komst van de
nieuwe medewerker. Eigenlijk
vinden we dat zelf ook allemaal
nog een beetje spannend, maar
na ons heldere onboarding
traject weten we het eigenlijk
zeker, dat het ‘Team’ een ‘Team’
blijft!

“

Niet alleen was alles perfect geregeld toen ik bij
PauwR begon met werken, ook voelde het als
een warm welkom doordat er een kaartje met
lieve woorden en een PauwR-mok klaarstonden.
Ik kwam in een team van behulpzame collega's
terecht.
Chantal van Zuijlen
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Verwelkomen

Starten via Appical
Na enkele dagen nodigen we
de nieuwe medewerker uit
om te gaan lunchen met
zijn/haar buddy, puur om
kort de eerste week te
evalueren. Er komt natuurlijk
een hoop op je af!

Via Appical brengen we ‘onboarders’ op de hoogte van de
organisatie. Onze missie en visie, waar staan we voor, wat doen
we, wie is waarvoor verantwoordelijk, etc. Hierin wordt de
medewerker ook getriggerd om zelf al na te denken; we zijn
immers een nadenk-bedrijf! "Tell me, I'll forget. Show me, I'll
remember. Involve me, I'll understand" Op een interactieve
wijze brengen we je benodigde informatie over PauwR om goed
geïnformeerd te kunnen starten.

Op
de
eerstvolgende
vrijdagmiddagborrel zetten
we de nieuwe medewerker
extra in het zonnetje. Borrels
zijn
uiteraard
geen
verplichting, maar toch blijft
iedereen tot het eind; omdat
we simpelweg één team zijn!

Vloeiende start
via Appical
Persoonlijke
buddy
Welkomstborrel

Ook het MT wil de nieuwe
medewerker graag goed
leren kennen, daarom plant
ook een MT-lid, na enkele
weken een lunch in.
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Verwelkomen

Buddysysteem
Een nieuwe werkplek is altijd even wennen, er komt veel op een nieuwe collega af in zijn eerste
werkweken. Om de eerste weken zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft PauwR het
buddysysteem in het leven geroepen.

Buddy zorgt
voor vertrouwen

Een buddy is het eerste aanspreekpunt voor de nieuwe collega gedurende zijn/haar eerste
werkweken. Hij maakt de nieuwe collega wegwijs binnen ons pand, onze werkwijze, onze
systemen en onze cultuur. In het kort is een buddy er dus verantwoordelijk voor dat de nieuwe
collega zich zo snel mogelijk thuis voelt binnen PauwR.

Ook de Buddy
ontwikkelt zich

Zodra een nieuwe collega is aangenomen wordt er intern een oproep geplaatst wie de rol als
buddy voor de nieuwe collega op zich wil nemen. Zo heeft een nieuwe werknemer altijd
iemand als buddy die hier zelf ook voor open staat. Er wordt niets opgelegd.

Eén
aanspreekpunt

Er is geen standaard duur voor de rol als buddy, meestal houdt deze rol na de eerste weken
op. Vervolgens wordt dit afgesloten middels een lunch waar ook de leidinggevende van de
nieuwe collega bij aanwezig is. Hierdoor loopt het buddytraject rimpelloos over in het
ontwikkeltraject van de nieuwe medewerker.

“

Ik wil graag deze rol op me nemen. Ik ben
destijds zo goed ontvangen hier, dat ik dit
ook graag voor een ander wil doen.
Tom Verschuren (na 1,5 maand dienstverband!)
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Kennismakingsgesprekken
Een nieuwe job kan erg spannend zijn.
“Hoe heet die jongen van de
administratie nou en wat was ook
alweer de functie van die dame die ik
gisteren heb gesproken?”
Het doel is om voor iedere nieuwe
PauwRRanger de drempel zo laag
mogelijk te maken om op iemand af te
stappen. Dit gaat het snelst wanneer je
de tijd hebt gehad om iemand al kort
te spreken.

Verwelkomen
Drempel
verlagen
Willekeurige
gesprekspartners
Kennismaking

Om die reden worden er voor nieuwe
medewerkers in zijn eerste werkweek
10 minuten gesprekjes ingepland met
willekeurige collega’s uit alle teams. Op
die manier durft een nieuwe
medewerker sneller op een collega af
te stappen om iets te vragen.
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Inspireren
PauwR Digital Marketing

Inspireren
Medewerkers de ruimte geven elkaar te
inspireren en zich te laten inspireren staat
bij PauwR dagelijks centraal.
Originaliteit: Het kantoor van PauwR is uniek en
inspirerend. Elke klant, prospect of sollicitant die
hier komt, kijkt dan ook uit naar een rondleiding.
Het creëren van een inspirerende werkomgeving
staat bij steeds meer bedrijven centraal, echter
doet PauwR hier een gezond schepje bovenop!
Momenteel zijn we bezig met een grote
verbouwing en ook dat komt er prachtig uit te zien,
waarbij input vanuit de medewerkers gebruikt
wordt.
Toegankelijkheid: Inspirerende kamers, meetings
en congressen zijn beschikbaar voor iedereen.
Zowel stagiaires als onze ‘heads’ krijgen de kans
om ten minste eens per halfjaar bijvoorbeeld het
Google-kantoor in Amsterdam te bezoeken voor
een training.

Variëteit: Inspiratie doen wij op door middel van
een breed scala aan mogelijkheden. Denk naast de
werkplekken aan trainingen buiten de deur, het
bezoeken van congressen en stage lopen bij onze
klanten.
Integratie: Dat inspiratie opdoen (ook buiten de
deur) beleid is, wordt duidelijk uit de persoonlijke
doelstellingen die elk jaar worden opgesteld. Hierin
wordt elke medewerker gevraagd hoe vaak ze naar
een congres/lezing willen gaan in het komende
jaar.
Warmte: Inspiratie doen we vooral op bij elkaar.
Onderling kennis delen en vaak met elkaar
communiceren staat hierbij centraal. Daarnaast
werken we met kennissessies intern, waarbij
specialisten hun verhaal kunnen vertellen tegen de
rest van de collega’s en hen op deze manier
inspireren.

25

Een inspirerende werkomgeving
De inrichting van het kantoor
draagt bij aan onze creatieve
geest. Elke kamer heeft een
uniek thema, zoals de ‘Cloud
Room’, het ‘Pen(t)house en de
‘Skyliners Room’.
Elke kamer is uniek en
inspirerend en geeft ons
daarmee energie. Dit
beamen alle medewerkers.
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Inspireren
Je omgeving
inspireert
Elke kamer is
uniek
Kleuren
beïnvloeden je
mood

We wisselen regelmatig van
werkplek, zodat je ook wat
leert en meekrijgt van andere
teams en eens een andere
werkomgeving ervaart.
Kleuren zijn namelijk van
invloed op je gesteldheid,
zoals de kleur blauw, die je
actiever maakt!
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Vibe-manager
Om er voor te zorgen dat alles naar
wens is, is Lonneke onze
‘vibe-manager’. Zij verzorgt zaken als
(fruit)water, een smoothie en de
lunch.
Daarnaast staat er op de eerste
werkdag van een nieuwe collega
altijd een handgeschreven kaart
door alle collega’s op het bureau
klaar met een PauwR-mok.

Inspireren
Verzorging en
attentie
Individuele
aandacht
Niet alleen
collega’s, maar
mensen

Bij verjaardagen, verhuizingen en/of
ziekte zorgt Lonneke ook voor een
attentie.
Net dat beetje extra PauwR om met
zijn allen aandacht aan elkaar te
geven, niet alleen als collega, maar
juist ook als mens.
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Stage lopen bij klanten

Inspireren

Wij vinden het belangrijk dat we onze
klanten en hun dagelijkse uitdagingen
goed begrijpen. Alleen dan kunnen wij
hen juist adviseren en helpen
prioriteren. Om deze reden lopen wij
eens per jaar allemaal bij een klant een
dag stage.
Een dag vol persoonlijke aandacht,
volledig in het teken van die klant. Het
draait deze dag niet om onze eigen
werkzaamheden en to-do’s. Wij
ondersteunen de klant die dag door
onze kwaliteiten daar in te zetten waar
zij een extra handje kunnen gebruiken.

Klanten leren
begrijpen
Persoonlijke
aandacht
Optimale
samenwerking
Roel Derksen
bij Voetbal
International

Rudolf van Rooij
bij Tegels.com

Iedereen doet hieraan mee, van
managing partner tot stagiair(e).

Anouk van Leeuwen bij
Terre des Hommes
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Inspireren

Trips naar Dublin
Elke collega is al eens in
Dublin geweest bij Google
EMEA HQ.

Kennisontwikkeling

Deze dagen staan in het
teken van
kennisontwikkeling, maar
we maken ook veel plezier
met het team en doen
inspiratie op voor onze
eigen klanten.

Andere mindset
Een must voor
iedereen

Iedereen kan het beamen:
je komt met een
hernieuwde energie terug
op kantoor!

“

Je mindset verandert na een bezoek aan Google.
Dat moet elke PauwRanger meegemaakt hebben!
Dennis van de Ven - Head of Performance
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Kennis inspireert
Wij vinden interne
kennisdeling heel belangrijk.
Om deze reden hebben wij
regelmatig interne trainingen,
wekelijks een PauwR People
Meeting en om de twee
maanden PauwR Draait Door
(al sinds 2011!!).
Door uitdagingen met elkaar
te delen en vooral wat wij
geleerd hebben van onze
uitdagingen, helpen we elkaar
onszelf te ontwikkelen.

Inspireren
Interne
trainingen
Uitdagingen
samen aangaan
Vaste
momenten

Op deze manier wordt
iedereen als individu
geïnspireerd door
persoonlijke - en
werksituaties van collega’s.
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Een kijkje in andermans keuken

Inspireren

Kennis opdoen buiten de eigen
organisatie! Omdat kennis
belangrijk is, krijgt iedereen de
kans extern kennis op te doen.
Per persoon bezoek je zo’n
twee tot drie keer per jaar een
congres.

Regelmatig
kennis opdoen
buiten de deur
Bezoeken van
inspirerende
partners

Daarnaast gaan we regelmatig
naar de inspirerende kantoren
van onze partners, zoals Google
en Facebook. We bieden deze
kans voor trainees, juniors,
mediors, seniors, heads en het
management.

Voor iedereen
beschikbaar

Op elk niveau kun je je laten
inspireren, ook buiten onze
kantoormuren!
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Bevorderen mentale gezondheid
Wij geven graag dat beetje
extra PauwR. Dit doen wij
onder andere met Tafeltennis,
PauwRDarts en PauwRFitness.
Elke lunchpauze kun je mee
tafeltennissen of darten.
Daarnaast wordt er elke
werkdag om 16:00 uur een
fitnesskwartier georganiseerd.
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Inspireren
Dagelijks
sportieve
activiteiten
Gezonde break
Sportiviteit voor
mentale
gezondheid

De fitness zorgt voor een
gezonde break tussen het
werk door. Daarnaast merkt
iedereen op dat ze zich er
fitter en frisser door voelen.
Inspiratie komt dus ook voort
uit ontspannen en lekker in je
vel te zitten.
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PauwR Themamaanden
Bij PauwR vinden we het belangrijk om zo
nu en dan te focussen op een specifiek
onderdeel. We focussen ons tijdens
themamaanden op een specifiek onderdeel
van onze dienstverlening.
Zo hebben we dit jaar een Trick or Treat
challenge gehouden in Oktober, volledig in
het teken van Halloween.
Deze themamaanden helpen ons
kennisniveau hoog te houden, zorgen voor
proactiviteit richting klanten en
teambuilding binnen het bedrijf. Het
win-element van sommige themamaanden
zorgt altijd voor veel fanatieke
medewerkers en een leuke ‘strijd’!

Inspireren
Terugkerende
thema’s
Elkaar
stimuleren
Bewustwording
verhogen door
specifieke focus
op een thema
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PauwR Berlijn
Voor het 15-jarig jubileum van
PauwR zijn we met alle PauwR
People afgereisd naar Berlijn (5
ervan waren pas één week in
dienst ;-).

Inspireren
Inspirerende
omgeving
Keynote
speakers

Naast het vieren van ons
jubileum tot in de kleine uurtjes
hebben we ook een
jubileumcongres
georganiseerd. Bij Crealytics
(Digital Agency) deelden we
kennis en ervaringen en
werden we geïnspireerd door
sprekers van HelloFresh,
Zalando en Smart.ly!

Teambuilding

De eerste fulltime medewerker van PauwR
(nu Head of SEM bij Zalando) had een groot
aandeel in de organisatie. De cirkel was rond!
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Aftermovie Jubileumreis Berlijn 2018 (video)
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Team uitjes
Binnen PauwR zijn er
verschillende teams: Branding,
Performance, Optimization en
Creatie. Deze teams hebben elk
jaar een inspirerende dag.
Performance Day 2018 stond in
het teken van Channable en met
de Branding Day heeft het team
Spotify en Sanoma bezocht.

Inspireren
Teambuilding
Andere
werkomgeving
Inspirerende
kennissessies

Naast inspiratie zijn deze dagen
ook perfect voor teambuilding
en de sfeer binnen het team.
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Kennissessies
Binnen PauwR krijgen specialisten
de kans hun kennis over te brengen
binnen de organisatie. Binnen ons
intranet wordt hierover
gecommuniceerd en kan iedereen
zich aanmelden!
Dit wordt gedaan door iedereen uit
de organisatie, van Trainees tot
Seniors, Heads en directie.

Inspireren
ht
een beric
ie
d
a
ic
s
s
essie
Collega Je
n kenniss
e
e
r
e
v
o
plaatst
tbots
over Cha

Elkaar inspireren
Specialisten aan
het woord
Kennis verhogen
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Spreken
PauwR Digital Marketing

Spreken
Informatie delen en een transparante
cultuur bevorderen.
Originaliteit: Al in 2011 ontwikkelden we het
‘concept’ PauwR Draait Door. Zoals in het
tv-programma bedachten we verschillende
onderdelen om deze kennissessie interactief, snel
en effectief te maken. Een goed voorbeeld van een
originele manier van ‘spreken’.
Toegankelijkheid: We sluiten niemand uit bij
zaken als PauwR Draait Door, PauwR People
Meeting, PauwR TV en Open Spaces. We maken
geen onderscheid tussen functie of senioriteit.
Zelfs stagiaires draaien gewoon mee.

Integratie: PauwR Draait Door en de PauwR
People Meeting bestaan al sinds 2011. En al
bekijken we van tijd tot tijd kritisch of de concepten
nog kunnen worden verbeterd, van stoppen is
voorlopig nog geen sprake. Al blijft er altijd ruimte
voor experimenten, zoals Open Spaces. Ook dat
hebben we inmiddels al meerdere keren
georganiseerd.
Warmte: Iedereen kan zijn eigen bijdrage doen,
iedereen komt ook daadwerkelijk aan het woord.
Zowel digitaal als live, iedereen krijgt én neemt de
ruimte om te ‘spreken’.

Variëteit: We ‘spreken’ op verschillende manieren.
Zowel digitaal als ‘In Real Life’. Zowel in Grande als
in Petit Comité. En zowel dagelijks, als wekelijks,
maandelijks of per kwartaal.
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Management Updates PRDD
Sinds 2011 organiseren we elke twee
maanden ‘PauwR Draait Door’. Een
interactieve ochtend of middag met
nieuwe kennis, cases en learnings.
Het management vult een eigen
onderdeel in met updates vanuit het
MT, waarop iedereen uiteraard kan
reageren met opmerkingen of vragen.
Zaken die we delen zijn o.a.:
▷

Spreken
Unieke formule
Veel variatie,
snelheid en
interactie
Al sinds 2011

PauwRPeople; new hires,
stagiaires, trainees

▷

Omzet en new business (en
onze visie hierop)

▷

Kantoor en huisvesting

▷

Marketing
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PauwR Draait Door

Spreken
Elke 6 weken organiseren we
‘PauwR Draait Door’. Een
interactieve ochtend of
middag met nieuwe kennis,
cases en learnings.
Iedereen wordt uitgedaagd
zijn of haar steentje bij te
dragen. Hiermee wordt
spreken een tweede natuur en
voelt iedereen zich snel op zijn
gemak op een podium.

Voorbeeld:
Eén van de onderdelen van de PauwR Draait Door is de Extra Mile.
Hierin bespreekt iedereen een praktijksituatie uit de afgelopen 6
weken waar hij of zij een stapje extra heeft gedaan voor de klant.

Kennisdelen
Campagne van
de maand
Delen en
inspireren

Hoogtepunt zijn de
presentaties rondom de
‘Campagne van de Maand’,
waarbij het hele team
uiteindelijk een winnaar kiest
die een leuke prijs ontvangt.
Presentatie en enthousiasme
spelen hierbij een belangrijke
rol!
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Vragenbak

Spreken
Volgens de werkvorm ‘vragenbak’
introduceerde we dit jaar een 360

Unieke formule

graden Q&A. In een kom bevinden zich
verschillende dubbelgevouwen
stroken met op elke strook een vraag
die (anoniem) zijn opgesteld. Daarbij
geef je als vraagsteller aan aan wie je
deze vraag stelt, dit mag iedereen uit

Veel variatie,
snelheid en
interactie
Nieuwe
methode

de organisatie zijn, van net startende
collega’s tot het management.

Met deze inzichten leer je elkaar, de
organisatie en ambities van elkaar nog
beter kennen.

Dit gebeurt in diverse settings, zoals in
de bus naar Berlijn!
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PauwR TV
Op de gang op de 1e verdieping draait
elke dag op PauwR TV een presentatie
met daarin onder meer:
▷

Events en afspraken van deze

Spreken
Centraal TV
scherm
Altijd actueel

week
▷

Nieuwe klanten en lopende
offertes

▷

Kwartaalcijfers en new business

▷

Marketingacties en -events

▷

Learning van de Week

▷

Voorstellen nieuwe medewerkers

Een echte
‘conversation
starter´
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PauwR Open Spaces
Volgens de Open Spaces
Technology (OST) bespreken we
zaken waarvan we het belangrijk
vinden dat ze worden besproken.
Voorbeelden van zaken die we
bespreken tijdens PauwR Open
Spaces:
▷

Moeten we creatie inhouse
halen?

▷

Hoe om te gaan met
werkdruk en stress

▷

Over 5 jaar wordt 80% van
onze werkzaamheden
uitgevoerd door AI-bots

Spreken
Zelf onderwerpen
aandragen
Kiezen waarover
je mee wilt
praten
Geen agenda,
wel actiepunten
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PauwR24 (Intranet)
Het intranet gebruiken we voor onder
meer:
▷

Het delen van kennis (tips,
artikelen, learnings)

▷

Inschrijven op nieuwe
opdrachten (hieruit selecteert de
‘project-owner’ een team)

▷

Lifehacking tips en tools

▷

Interne aangelegenheden, zoals
borrels en meetings

▷

Notulen en actiepunten PPM,
PRDD, Open Spaces

Spreken
Social Intranet
‘Solliciteren’ op
nieuwe accounts
Wordt zeer
actief gebruikt
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FTP Update
Eens per kwartaal hebben we een meeting met de
collega’s van zusterbedrijf Flashpoint. Hierin komen
aan bod:

Spreken
Sessie met
zusterbureau

▷

Nieuwe collega’s en stagiaires die zich
voorstellen

Van elkaar leren

▷

Cijfers en new business van beide BV’s

Weten wat er
speelt

▷

Zaken omtrent kantoor en huisvesting

▷

Succesvolle cases en ontwikkelingen

▷

Marketing en events
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WhatsApp
FTP (Official) en PauwRRangers
Via WhatsApp delen we ‘officiële’ en actuele
zaken rondom PauwR en ons zusterbedrijf via
de groep FTP (Official). Ook zaken als ‘wie sluit
er af’ en ‘bedankt voor de gezellige borrel’
gaan via deze groep.
Daarnaast maken alle medewerkers deel uit
van de ‘PauwRRangers’ WhatsApp groep, waar
ruimte is voor vakantiefoto’s,
treinvertragingen en voetbaluitslagen. Maar
ook spontane borrels in het weekend,
uitnodigingen voor housewarmings en samen
naar het werk fietsen.

Spreken
Formeel en
informeel
contact
Korte lijnen
Voor iedereen
toegankelijk
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Luisteren (conflict oplossen)
PauwR Digital Marketing

Luisteren
Omdat PauwR nog een relatief kleine
organisatie is met een familiaire cultuur zijn
er nog weinig scenario’s geweest waar
‘conflict oplossen’ nodig was. Echter
vanwege de snelle groei van PauwR spelen
we hier wel alvast op in.
Originaliteit: Het beleid van PauwR rond conflict
oplossen is gericht op vertrouwen en
communicatie. Het open bespreken van conflicten
past bij de familiaire cultuur van PauwR.
Toegankelijkheid: De programma’s binnen het
hoofdstuk conflict oplossen zijn voor iedereen
toegankelijk. Alle lagen van de organisatie van
stagiair tot management kan hier gebruik van
maken.

Variëteit: Vanwege de familiaire cultuur van
PauwR zijn er nog weinig conflicten geweest om
beleid op te voeren. Om die reden zijn de huidige
programma’s toereikend voor de omvang van
PauwR.
Integratie: De missie van PauwR omvat een
verlangen om een werkomgeving te maken waarin
iedereen zich kan doorontwikkelen. Essentieel
hiervoor is een fijne werkomgeving. De huidige
programma’s sluiten hier voor PauwR perfect op
aan.
Warmte: Het feit dat de vertrouwenspersoon
unaniem is gekozen door werknemers, en zij nog
extra getraind is in haar rol, zorgt ervoor dat het
menselijke aspect niet vergeten wordt. Juist bij
conflicten wordt het menselijke aspect niet uit het
oog verloren. Elke situatie is weer nieuw.
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Vertrouwenspersoon Lies
Een vertrouwenspersoon is iemand
binnen de organisatie waarbij
iedereen zijn verhaal (privé of
zakelijk) kwijt kan en problemen kan
aankaarten. Binnen PauwR is
unaniem door de werknemers
uitgesproken dat dit een rol is die
uitstekend past bij Head of Branding,
Lies.
Omdat de vertrouwenspersoon geen
aandeelhouder is van PauwR, is de
drempel om te praten lager.

Luisteren
Unaniem
gekozen door de
medewerkers
Altijd op de
werkvloer
Zakelijk en privé
onderwerpen
bespreekbaar

Om Lies klaar te maken voor haar rol
als vertrouwenspersoon heeft zijn
hier een gespecialiseerde cursus voor
gevolgd. Met het behalen van een
officieel certificaat als gevolg. Zodat
alle PauwR medewerkers de hulp
kunnen krijgen die ze verdienen.
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Lunch / borrel

Luisteren
De belangrijkste oorzaak van een
conflict is vaak miscommunicatie.
Doordat feedback op een onjuiste
manier is gegeven of omdat twee
mensen te weinig met elkaar praten
ontstaat er onenigheid.
Uit ervaring is gebleken dat de beste
oplossing is om deze mensen weer
bij elkaar aan tafel te krijgen,
letterlijk.

Stappen tegen
miscommunicatie
Buiten de
werkomgeving
Gesprek starten

Daarom nodigt PauwR haar
medewerkers uit op kosten van
PauwR te gaan lunchen of borrelen.
Door elkaar buiten de werksfeer mee
te maken ontstaat er sneller begrip
voor elkaar. Bovendien wordt de
communicatie weer op gang
gebracht.
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Luisteren (suggesties & invloed)
PauwR Digital Marketing

Luisteren
Kennisdeling staat centraal bij PauwR.
Essentieel in dit proces is goed luisteren.
Wanneer iedere medewerker de ruimte
heeft zijn mening te geven maak je als
gehele organisatie stappen.
Originaliteit: Wat PauwR als luisterende
werkgever een uniek bedrijf maakt, is dat wij de
werknemer niet alleen aanmoedigen om zijn
mening te geven maar dit ook faciliteren.
All-inclusiveness: De acties die worden
georganiseerd zijn voor alle lagen van de
organisatie beschikbaar. Iedereen, van stagiaires
tot managing partners, krijgt de ruimte hun
mening te geven.

Variety: In totaal zijn er 13 acties binnen PauwR
die het mogelijk maken voor iedereen om zijn
mening over de organisatie te geven.
Integration: Om de organisatie transparant en
open te houden is ervoor gekozen om volgens een
vaste structuur de werknemers de ruimte te geven
hun mening te geven.
Human Touch: Iedereen communiceert op een
andere wijze. Het is daarom belangrijk dat de
manier van luisteren hier op aangepast wordt. Om
die reden heeft PauwR meerdere acties zodat er
zowel in groepen als 1-op-1 geschakeld kan
worden.
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PauwR Open Spaces

Luisteren
Elk kwartaal wordt PauwR Open
Spaces georganiseerd. Een
evenement waarin alle lagen van
de organisatie samenkomen om de
huidige gang van zaken en de
toekomst van de organisatie te
bespreken.
Iedere medewerker kan een
onderwerp aankaarten om over te
discussiëren en collega’s die dit
onderwerp interessant vinden
kunnen hierop inhaken. Deze
discussies vinden dan in kleine
groepen plaats zodat iedereen de
ruimte heeft zijn mening te geven.

Voorbeeld:
Een onderwerp aangehaald tijdens PauwR Open Spaces was
de drukte op kantoor. Als oplossing is bedacht om een
stilteruimte in te richten waar men in stilte kan werken.

Iedereen krijgt
tijd om te
spreken
Alle
onderwerpen
zijn toegestaan
Inspraak in de
toekomst van
PauwR

Elke discussiegroep heeft een eigen
voorzitter en notulist die de
conclusie van de discussie aan het
eind van PauwR Open Spaces deelt
met de gehele organisatie
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PauwR People Meeting
Om de week vindt een PauwR
People Meeting plaats. Dit is een
stand-up meeting waar iedereen,
van managing partner tot
stagiair(e), bij aanwezig is. Tijdens
deze meeting worden learnings
gedeeld en interne en externe
issues aangehaald. We sparren
dan gezamenlijk om het gestelde
probleem op te lossen.
Iedereen die aanwezig is, komt om
de beurt aan bod om zijn learning,
probleem of discussiepunt in de
groep te uiten. De notulist schrijft
de punten die opgepakt moeten
worden op en in de volgende
PauwR People Meeting worden
de vorderingen hiervan
besproken.

Luisteren
Wisselende
voorzitters die
leiding geven
Individuele
spreektijd voor
elke medewerker
Gezamenlijk
problemen
oplossen

“

Ik heb last van mijn rug en polsen van de huidige bureaus”
Collega Jesper had RSI klachten van het vele zitten.
Tijdens de PPM hebben we ervaringen gedeeld over
staan-bureaus en deze vervolgens besteld.
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Starred medewerkersonderzoek
Ook al wordt feedback geven
aangemoedigd en gefaciliteerd, dan
nog kan er soms de behoefte zijn om
anoniem feedback te geven. Dit kan
door middel van het tweemaandelijks
terugkerende
medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voorbeeld:
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat het
gevoel van stress omhoog was gegaan bij enkele
medewerkers. Als gevolg hiervan is ‘stress
verminderen/vermijden’ een thema geworden tijdens
PauwR Open Spaces.

Door dit onderzoek met een vaste
regelmaat te houden kunnen
fluctueringen in centrale thema’s,
zoals sfeer, stress en salaris snel
geconstateerd worden. Met als gevolg
dat deze onderwerpen besproken
worden.
▷
▷

Luisteren
Anoniem
mening geven
Elke laag van de
organisatie
beoordelen
Ruimte om elk
onderdeel van
PauwR te
beoordelen

Anoniem om openheid te
stimuleren.
Inclusief specifieke vragen over
het functioneren van het
management en teamleads.
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Werkgroepen

Luisteren
De organisatie groeit snel en om
ervoor te zorgen dat alle lagen van de
organisatie blijven worden gehoord,
wordt er een werkgroep opgericht
wanneer hier behoefte naar is. De
werkgroep komt samen om
onderwerpen te bespreken en de
werkgroep vertegenwoordigt de
medewerkers en het MT.

Voorbeeld:
Uit een presentatie over o.a. de loonschalen en het
ontwikkelgesprek bleek dat er nog onduidelijkheden
waren bij medewerkers hierover. Hier is een werkgroep
voor opgericht waarin gebrainstormd wordt met een MT
lid over de wensen en behoeftes vanuit beide partijen.

De werkgroep komt meerdere keren
per jaar samen om nieuwe ideeën te
bespreken, maar ook om de
vorderingen uit de vorige meeting te
delen. Op deze manier blijft de
mening van de medewerker heel
belangrijk en ontstaat er geen
miscommunicatie tussen het MT en de
medewerkers.

Elke laag van de
organisatie mag
deelnemen
Gezamenlijk
brainstormen
Iedereen heeft
een kans om zijn
mening te geven
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Luisteren (vragen & feedback)
PauwR Digital Marketing

Luisteren
Kennisdeling staat centraal bij PauwR.
Essentieel in dit proces is goed luisteren.
Wanneer iedere medewerker de ruimte
heeft zijn mening te geven maak je als
gehele organisatie stappen.
Originaliteit: Met de groei die PauwR heeft
doorgemaakt ontstaan er ook meer ‘lagen’ in de
organisatie. Er zijn altijd al programma’s geweest
waar 1-op-1 feedback gegeven kon worden. Hier
zijn ‘anonieme’ programma’s aan toegevoegd.
Toegankelijkheid: De programma’s zijn voor
iedereen van toepassing. Elke medewerker valt
binnen een team dus kan via zijn team lead
feedback geven en wordt hierin ook
aangemoedigd.

Variëteit: Het aantal programma’s om feedback te
geven is afgelopen jaar uitgebreid. Dit ten behoeve
van de groeiende organisatie.

Integratie: Ontwikkelen staat centraal in de missie
van PauwR. Dit geldt voor zowel de medewerkers
als PauwR als organisatie. Om die reden is het
belangrijk dat alle belanghebbende feedback
kunnen geven op het functioneren van PauwR zelf.
Warmte: Niemand binnen de organisatie moet
een drempel ervaren bij het geven van feedback.
Daarom zijn er feedbackmomenten met de
eigenaar, team lead en anoniem. Zodat iedereen
een methode heeft die hij of zij het fijnst vindt.
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PauwR Lunches
Om vanuit het management contact te
houden met alle lagen van de organisatie
gaat de managing partner elk jaar met elke
werknemer lunchen. Tijdens deze lunch
worden ambities, obstakels en kansen
besproken voor zowel de werknemer als
PauwR.
Deze lunches hebben een onofficieel
karakter. Hierdoor is het makkelijker voor de
werknemer om zijn mening te geven. De
lunches vinden altijd extern plaats.

Luisteren
Onofficieel
karakter
Externe
‘neutrale’
omgeving
Mogelijkheid
kansen en
bedreigingen te
uiten

Voorbeeld:
Joris gaf tijdens een lunch aan dat hij zich meer
wilde gaan specialiseren. Als gevolg hiervan
zijn zijn saleswerkzaamheden overgedragen en
krijgt hij de ruimte zich volledig te richten op
video advertising.
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Wandelen met je teamlead

Luisteren

Elk kwartaal wordt er tijd
vrijgemaakt door de
teamleads om met iedere
medewerker uit hun team te
wandelen door de binnenstad.
Er is juist voor deze vorm
gekozen om het geen officieel
karakter te geven. Tijdens dit
gesprek heeft de medewerker
de kans om zijn hart te luchten
over:
▷
▷

▷

Officieus
karakter
Feedback op
ontwikkeling
Feedback op
PauwR

Privé situatie
Feedback te geven op
hun eigen
ontwikkelingsmogelijkheden
Feedback te geven op
de ontwikkeling en
groei van PauwR
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PauwR ideeën/vragenbus
Soms is het lastig om een bepaalde vraag te
stellen aan het management, maar ook aan
directe collega’s. Waar zien zij bijvoorbeeld
PauwR over 5 jaar? Wat vindt het
management over de snelle groei die PauwR
doormaakt? En hoe denken zij over
automatisering?
Om dit soort onderwerpen op een luchtige
manier met elkaar te bespreken werd de
PauwR brievenbus geïntroduceerd. Hier mag
iedereen (anoniem) een vraag in doen
wanneer zij deze hebben. De vragen worden
beantwoord tijdens de Q-meeting die eens in
het kwartaal plaatsvindt.

“

Luisteren
Open cultuur
Alle vragen zijn
toegestaan

Anoniem

Ik wil mij graag ontwikkelen tot teamlead binnen PauwR”
Collega Anouk kreeg tijdens de vragenronde de vraag wat
haar ambities zijn binnen PauwR. Zij vertelde open en
eerlijk waar zij naartoe aan het werken is binnen PauwR.
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Bedanken
PauwR Digital Marketing

Bedanken
Oprechte erkenning is erg belangrijk binnen
PauwR. Dit gebeurt op regelmatige basis
door alle lagen van de organisatie.

Variëteit: In totaal zijn minstens 7 elementen in
het leven geroepen waar elke werknemer
onderdeel van kan uitmaken.

Originaliteit: Bij PauwR worden medewerkers op
verschillende manieren bedankt voor hun inzet. Dit
gebeurt gestuurd (bv. uniek bonussysteem) maar
ook ongestuurd (onverwachte beloning).

Integratie: PauwR bedankt zijn medewerkers vaak
onverwachts. Sommige aspecten in de organisatie
zijn structureel (bijvoorbeeld PauwR Draait Door
winnaar en Bonusregeling).

Toegankelijkheid: Alle medewerkers binnen de
organisatie worden met regelmaat bedankt voor
hun inzet. Dit gebeurt door middel van positieve
feedback (feedforward) vanuit de gehele
organisatie. Daarnaast worden bij interne
competities alle medewerkers betrokken, van
directeur tot stagiair(e).

Warmte: Bedankjes binnen PauwR worden altijd
persoonlijk uitgedeeld binnen het team. Dit maakt
de waardering des te groter. Daarnaast wordt de
beloning vaak per persoon uitgekozen, om zo ook
een persoonlijk presentje aan te kunnen bieden,
dat aansluit op de interesses van de werknemer.
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Unieke bonusregeling
Om werknemers te bedanken voor de goede inzet en
prestaties heeft PauwR een unieke bonusregeling.
Deze is ontwikkeld vanuit de werkvloer en ter
beoordeling aan het gehele team gepresenteerd
tijdens de ontwikkelfase.
‘PauwR Pecunia’ is een puntensysteem op basis van
KPI’s. Punten worden elk kwartaal uitgedeeld en
kunnen door het jaar heen verzilverd worden. Hierbij
is de werknemer vrij om zelf de keuze te maken
tussen:
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Bedanken
Door PauwR
ontwikkeld
Door
medewerkers
goedgekeurd
Vrije keuze
medewerkers

Financiële bonus
Verlofuren
Gadgets
Cursussen / Trainingen (niet werkgerelateerd)
Fiets
Uitjes
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Campagne van de Maand
Elke 6 weken organiseren we ‘PauwR
Draait Door’. Een interactieve ochtend of
middag met nieuwe kennis, cases en
learnings. Binnen PauwR Draait Door is er
ruimte voor elke medewerker zijn of haar
‘Campagne van de Maand’ te presenteren.
Iedereen mag aan het eind van deze
presentaties anoniem zijn of haar stem
uitbrengen op de beste campagne. De
winnaar krijgt een prijs voor het winnen
van de Campagne van de Maand.

Bedanken
Winnaar
campagne van
de maand
Bedankje voor
goede
inzet/resultaten
Leuk competitieelement

Prijzen variëren van Powerbanks, bidons,
Google shirts tot aan kaartjes voor het
uitverkochte concert van Guus Meeuwis en
lunches met het hele klantenteam van de
winnende campagne.
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Jubilea vieren
Wanneer medewerkers een
jubileum vieren, wordt dit groots
gevierd. Zo werd het 5-jarige
jubileum van de eerste
medewerkers gevierd met een
luchtballonvaart. Inmiddels is de
eerste lichting van PauwR
medewerkers maarliefst 10 jaar
in dienst (4 collega’s!). Zij hebben
een voetbalwedstrijd incl.
overnachting in het buitenland
naar keuze gekregen.

Bedanken
Waardering
tonen voor
‘trouwe’ dienst
Unieke
activiteiten/giften
Bedankje
afgestemd op de
werknemer

Daarnaast bestond PauwR in
2018 zelf 15 jaar. Dit heeft het
hele team van PauwR groots
gevierd met een 4-daagse trip
naar Berlijn.
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Hoogtepunten uit 15 jaar PauwR (video)
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Denken aan het thuisfront
PauwR bestaat niet zonder alle
mensen die elke dag weer klaar
staan voor alle klanten. PauwR
beseft daarnaast ook dat onze
mensen niet op hun best kunnen
zijn als hun partners hun daar niet
bij helpen. Zeker wanneer er
kinderen in het spel zijn!
Toen de medewerkers van PauwR
het jubileum aan het vieren waren
in Berlijn, kregen alle partners
nietsvermoedend een bedankje
thuis gestuurd namens het
management. Een bedankje voor
het feit dat zij hun partner 4 dagen
konden missen en ontzorgen.

Bedanken
Waardering
tonen voor
‘trouwe’ dienst
Unieke
activiteiten/giften
Bedankje
afgestemd op de
werknemer
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Winnaars Themamaand
Met regelmaat organiseert een
PauwR-medewerker een
themamaand. Deze maanden
hebben extra focus op een bepaald
onderdeel van de business om
bewustheid hiervoor te creëren. De
maand staat intern volledig in het
teken van dit onderwerp.
Zo heeft PauwR bijvoorbeeld de
Movember-maand gehad die
volledig in het teken stond van het
toevoegen van emotie in de
dienstverlening.

Bedanken
Spelelement
Winnaars
worden beloond
voor extra inzet
Groepsactiviteit
om iedereen te
bedanken

De winnaars zijn verwend met een
uitgebreid kappersbezoek, een
bedankje voor de inzet passend bij
het thema van die maand.
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Dinerbon
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden in de markt of als een
medewerker of team zich extra inzet
kan er een (diner)bon uitgedeeld
worden als blijk van dank. Dit gebeurt
veelal onverwacht voor de
medewerkers waardoor de waardering
des te groter is.
Een voorbeeld is dat ons SEO-team een
dinerbon heeft gekregen voor hun extra
inzet (veel reizen, extra uren, etc.)
tijdens een belangrijk project.

Bedanken
Tastbaar maken
Bedanken van
personeel
Samen eten
voor
teambuilding
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1 juli geschenk naar klant

Bedanken

Niet alleen het personeel wordt
regelmatig bedankt voor de inzet,
ook onze klanten worden regelmatig
verrast met een bedankje. Op 1 juli
(onder het motto: “Gelukkig half
nieuwjaar!”) bieden de medewerkers
elk jaar een uniek relatiegeschenk
aan bij onze klanten.

Bedanken van
klanten voor
samenwerking
Persoonlijk
brengen van
relatiegeschenk

Dit gebeurt zoveel mogelijk
persoonlijk, waarbij de medewerkers
de klant onverwachts gaan bezoeken
op 1 juli. De reacties zijn altijd weer
overweldigend!

Klantenbinding

Dit jaar werden onze klanten verrast
met o.a. het spel ‘Stratego’.
Aangezien PauwR zich focust op het
uitzetten van de online strategie voor
klanten, past dit cadeau perfect bij
onze missie.
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Bedanken

Lunchen met de klant
Bij PauwR nodigen we
regelmatig klanten uit om
met ons samen te lunchen
buiten de deur. Op deze
manier kun je samen met de
klant verder kijken dan alleen
de cijfertjes en bouw je
sneller een persoonlijke band
op met de klant, door de
neutrale en informele sfeer
en omgeving.

Informele sfeer
Extra stap voor
de klant
Neutrale setting

Lunchen met de klant is
daarnaast ook erg leuk, voor
zowel de klant als de
medewerkers!
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Complimenten-kaartjes

Bedanken
Verrassend

Wij moedigen werknemers aan complimenten aan
elkaar uit te delen. Wij maken dit makkelijker en
toegankelijk door hier speciale bedankkaarten
voor op voorraad te hebben. Gewoonlijk ligt het
belonen bij een leidinggevende, maar op deze
manier is het voor iedereen mogelijk om de
waardering naar elkaar uit te spreken.
Iedereen kan wel eens een complimentje
gebruiken. Directe collega’s voelen dit sneller aan
dan de directie. Dit versterkt de band tussen
collega’s.

Positieve
benadering
Creatieve
complimenten

Voorbeeld:
Een collega ging op vakantie, echter
kwam er op zijn laatste dag nog een
groot voorstel binnen dat af moest.
Twee collega’s zijn bijgesprongen
zodat hij alsnog op tijd weg kon
voor zijn vakantie. De
complimentkaartjes werden hier
goed ontvangen.
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Afscheid medewerkers
Wanneer collega’s ons gaan verlaten
om welke reden dan ook, vinden wij dit
altijd erg jammer. We willen dan ook
graag nog een laatste blijk van
waardering uitspreken door een
knallend afscheidsfeest te organiseren.
De persoon in kwestie mag zelf het
thema van de avond kiezen.
Zo ging onze financial controller
Jolanda ons verlaten. Zij wou graag
haar tijd bij PauwR afsluiten met pootje
baden in het zwembad (wat uitliep in
een watergevecht) en een friettafel.
Digital Marketeer Jolien verliet ons en
werd nog getrakteerd op een Burgers
& Borrels feest. Aangezien zij peper &
zoutstellen spaart was haar
afscheidscadeau snel bedacht.

Bedanken
Laatste blijk van
waardering
Tijd bij PauwR
memorabel
afsluiten
Feest en cadeau
afgestemd op de
persoon in
kwestie
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PauwR Hall of Fame

Bedanken
Bij PauwR zijn we trots op
alles wat we hebben bereikt.
Van het winnen van een
Dutch Search Award tot aan
het behalen van een
belangrijk certificaat door
een van onze medewerkers.
We laten al deze prijzen en
certificaten dan ook graag
zien.
Hier gebruiken we onze
mooie schouw voor, waar we
zo trots als een Pauw(R) laten
zien wat we hebben bereikt.
Natuurlijk staat hier ook onze
GPTW award van 2018 bij!

Tastbaar voor
collega’s en
klanten
Blijk van
waardering
Inspiratie en
motivatie voor
het behalen van
certificatie

Vanaf 2019 reserveren we
hiervoor een aparte wand in
ons eigen café, ‘The Peacock’,
die we na de huidige
verbouwing zullen openen.
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Ontwikkelen
PauwR Digital Marketing

Ontwikkelen
Medewerkers de ruimte geven zich te
ontwikkelen is dé weg naar succes. Dit is de
overtuiging bij PauwR en hier wordt naar
gehandeld.
Originaliteit: Wat PauwR uniek maakt, is dat de
ontwikkeling van de medewerkers niet alleen
belangrijk is maar ook centraal wordt gesteld. Bij
alle activiteiten wordt rekening gehouden met de
ambities, vaardigheden en wensen van de
medewerkers.
Toegankelijkheid: De mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling is ingezet voor alle lagen
van de organisatie. Zowel de Managing Partner en
de Heads als de stagiairs en juniors wordt deze
mogelijkheden geboden.

Variëteit: In totaal zijn minstens 11 elementen in
het leven geroepen waar elke werknemer
onderdeel van kan uitmaken.
Integratie: De mogelijkheden die er liggen voor de
medewerkers worden systematisch tijdens
ontwikkelgesprekken aangekaart. Omdat de
behoefte van elke medewerker anders is, verschilt
elk ontwikkeltraject van elkaar.
Warmte: De kwaliteiten, ontwikkelpunten en
ambities verschillen sterk per persoon. Om die
reden wordt er individueel per medewerker
gekeken naar het juiste ontwikkeltraject.
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Niet in hokjes geplaatst worden
Plezier in het werk is essentieel voor een goede
ontwikkeling. Digital Marketing is een breed begrip.
Door medewerkers te laten ‘proeven’ van alle
elementen kan men zijn of haar passie vinden.

Ontwikkelen
Ontdek je passie

▷

Trainees en stagiaires worden niet vanaf dag 1
onderverdeeld in een team, zodat zij kunnen
ervaren waar hun interesse ligt.

Ontdek je kracht

▷

Als junior ben je verantwoordelijk voor het
schrijven van veel mediaplannen. Op die manier
leer je alle losse services kennen die we
aanbieden.

Brede kennis

“

Voorbeeld:
Onze nieuwe collega Tom was gewend om bij zijn vorige werkgever
(ook een bureau) zich enkel in Google Search te verdiepen. Binnen
PauwR kreeg hij opeens ook de mogelijkheid om zich te verdiepen in
automatisering en andere werkgebieden.
Senior: “Heb jij tijd om die campagne via Channable te maken?”
Tom: “Maar pakt Thomas dat niet altijd op?”
Senior :“Vaak, maar als jij het leuk vindt kun je hier induiken.”
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Persoonlijke doelstelling
Ontwikkeling vindt niet alleen plaats op zakelijk
vlak. Persoonlijke ontwikkeling is net zo belangrijk.
Door naast zakelijke ook persoonlijke
doelstellingen te stellen en daarin te ondersteunen
kan elke medewerker zich ontwikkelen tot een
completer persoon.
▷

▷

De persoonlijke doelstellingen worden
openbaar gemaakt met alle medewerkers.
Hierdoor wordt iedereen geïnspireerd door
de acties van collega’s.

Ontwikkelen
Jezelf
doorontwikkelen
als individu
Inspireer
collega’s
Concrete
doelstellingen

Ook de voortgang van ieders doelstellingen
worden gedeeld. Hierdoor blijven de
doelstellingen top-of-mind in de loop van
het jaar.

Voorbeeld:
Al enkele jaren twijfelde Thomas om vrijwilligerswerk te
gaan doen. Door hier een persoonlijke doelstelling van te
maken had hij een mooie stok achter de deur om het
deze keer echt door te zetten. In het jaar dat volgde heeft
hij een jongen met sociale problemen ondersteund.
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Congressen, netwerkevents,
trainingen, seminars
De kennis van anderen benutten is essentieel in het
ontwikkelproces van elke PauwRRanger. Deze
kennisdeling wordt binnen PauwR aangemoedigd maar
ook daarbuiten.
Op kosten van PauwR kunnen alle PauwRRangers
congressen bezoeken, trainingen volgen en
netwerkevents bijwonen. Op deze manier komen zij in
contact met mensen uit verschillende branches en
disciplines. Met een steile leercurve als doel en gevolg.
▷

Het bezoeken van congressen, trainingen en
seminars wordt aangemoedigd vanuit het
management.

▷

Iedereen, van management tot stagiair, kan hier
gebruik van maken.

Ontwikkelen
Opbouwen van
een netwerk
Externe
trainingen
Verhogen
kennisniveau

Voorbeeld:
Afgelopen jaar konden de juniors en stagiairs naar een
uniek trainingsweekend in Dublin bij Google. Hier
leerden zij hoe ze onze visie en die van Google het
beste in de praktijk kunnen brengen.

81

PauwR Bibliotheek
Het lezen van boeken geeft rust. Wanneer die boeken
ook nog eens te maken hebben met je vakgebied is het
tevens goed voor je ontwikkeling. De PauwR Bibliotheek
geeft alle medewerkers van PauwR de mogelijkheid
extra te leren over specifieke elementen van ons
vakgebied.
▷

De bibliothecaris houdt bij welke boeken
beschikbaar en gereserveerd zijn.

▷

Wanneer een medewerker een nieuw boek
ontdekt, wordt deze via PauwR aangeschaft en
toegevoegd aan de PauwR Bibliotheek.

Ontwikkelen
Op kosten van
PauwR
Lezen wordt
aangemoedigd
Kennis en
ontspanning

Voorbeeld:
Head of Branding Lies wilde meer
kennis opdoen over netwerken en vond
hier een interessant boek voor. ‘50 do’s
and don’ts van succesvol zakelijk
netwerken’ is daarna toegevoegd aan
de PauwR Bibliotheek.
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In het diepe gegooid
Bedrijven uit onze branche kenmerken zich door een
duidelijke hiërarchie, stagiair(e), junior, medior, senior,
management. Met als gevolg dat het lang duurt voordat
je bijvoorbeeld als junior enige verantwoordelijkheid
draagt.
Bij PauwR werken we in teams met mensen uit al deze
lagen. Hierdoor zijn stagiairs en juniors direct betrokken
bij grote projecten. Hierbij krijgen zij ook hun eigen
verantwoordelijkheid en dienen ze verantwoording af te
leggen aan de klant.
▷

Hoge verantwoordelijkheid zorgt voor een steile
leercurve.

▷

Leerzaam door trial and error.

Ontwikkelen
Trial and error

Steile leercurve
Snel
verantwoordelijk
heid

Voorbeeld:
SEO-specialist Anouk was net werkzaam binnen PauwR toen
er een groot project van start ging. Hier is zij direct bij
betrokken met als gevolg dat zij met een heel team, extern,
ons grootste SEO-project ooit heeft afgerond.
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Tijd om blogs te lezen en schrijven
De marketingwereld verandert elke dag. Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen kost tijd.
Hetzelfde geldt voor het zelf bijdragen aan deze kennisdeling.
▷
▷

Minimaal 15% van de 40-urige werkweek is gereserveerd voor het vergaren en
verspreiden van kennis, zowel intern als extern.
PauwR biedt ondersteuning in hoe geschreven blogs het beste te verspreiden zijn in het
kader van personal branding.

Ontwikkelen
Personal
branding
25% van de
werkuren is voor
ontwikkeling
Ontwikkeling in
content delen

Voorbeeld:
Onze collega Thomas krijgt net als iedereen de ruimte voor
personal branding in zijn proces van kennis vergaren en
verspreiden. Met als gevolg dat hij benaderd werd om een
gastcollege te geven op de Hogeschool van Tilburg.
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Presenteren

Ontwikkelen

Kennis is macht. Kennis delen is
kracht. Kracht is … PauwR.

Gastcolleges

Alle medewerkers geven regelmatig
presentaties op events, gastcolleges bij
kennisinstellingen en kennissessies bij
partners.

Leren
presenteren

Wij delen graag onze kennis om
autoriteit op te bouwen, studenten
inzicht te geven in de praktijk van
digital advertising (en toekomstige
medewerkers te ‘scouten’) en partners
te helpen om digital advertising bij hun
klanten over het voetlicht te brengen.

Ontwikkeling
van toekomstige
PauwRRangers

In alle gevallen is hierdoor sprake van
‘win-win’.
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Coaching Else
We hebben een coach ingeschakeld
om collega’s te begeleiden in hun
(nieuwe) functie als Senior of
Teamlead. Een ‘Else’ traject hebben we
het genoemd, naar de naam van de
coach die we allemaal hoog hebben
zitten.
De groei van PauwR bood ruimte aan
medewerkers om door te groeien naar
Teamlead. Echter brengt deze nieuwe
functie ook nieuwe uitdagingen met
zich mee. Om deze medewerkers
hierin optimaal te begeleiden hebben
we Else ingeschakeld, die veel ervaring
heeft in onze branche.

Ontwikkelen
Coaching
Op individueel
niveau
Spiegel
voorhouden

De nadruk ligt op ‘persoonlijk
leiderschap’ en ‘leidinggeven’ en hoe
ieder persoon hier op zijn eigen
manier mee omgaat. De coaching is
wegens succes meermaals verlengd.
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Van stagiair tot Operations Director
In 2008 startte Dennis van de Ven als
stagiair zijn PauwR carrière. Inmiddels is
hij in 2018 Operations Director en Head
of Performance.
Ruim 10 jaar vol essentiële mijlpalen,
professionele hoogtepunten en
leermomenten hebben Dennis tot een
voorbeeld gemaakt hoe PauwR graag
beleid voert rond zijn werknemers.

Ontwikkelen
Perspectief
bieden
Ontwikkelpunten
identificeren
Bijzonder laag
verloop

Door iedere werknemer perspectief te
blijven bieden en op individueel niveau
ontwikkelpunten in kaart te brengen,
zorgt PauwR voor de hoge leercurve die
PauwR kenmerkt.
Dit met als gevolg dat het verloop bij
PauwR bijzonder laag is, met
medewerkers die al ruim 10 jaar in
dienst zijn waar 2 jaar gemiddeld is in de
branche.
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PauwR Alumni
De weinige medewerkers die PauwR
verlaten doen dat om verschillende
redenen. Maar nog nooit is iemand naar
een klant of concurrent vertrokken. En
met bijna allemaal hebben we nog
contact!
Zo heeft Polle een grote rol gespeeld in
ons Jubileum weekend, heeft Maarten
onze site gebouwd en foto’s gemaakt en
heeft Sjef een eigen bureau waarmee we
nog regelmatig samenwerken.

Ontwikkelen
Ook buiten
PauwR
Blijvende
samenwerking
Ambassadeurs

Denise heeft ons gevraagd mee te denken
over de marketing van haar nieuwe
start-up binnen het familiebedrijf
waarnaar ze is overgestapt. En
oud-stagiair Jasper is ervaring aan het
opdoen bij Bol.com en andere bureaus
met als doel om als digital marketeer
terug te keren bij PauwR. Supertof!
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Assessments
Iedere nieuwe medewerker start zijn
PauwR carrière met een assessment.
Hierdoor komen zakelijke en
persoonlijke sterktes en zwaktes naar
voren.
Deze punten worden samen met je
teamlead omgezet tot
ontwikkelpunten waarna een plan
wordt gemaakt om deze punten nog
verder te verbeteren.
Binnen de teams worden de uitslagen
van de assessment (vrijwillig) gedeeld.
Hierdoor wordt het volledige team
bewust gemaakt van iemands
ontwikkelplan en kan een ieder hierbij
helpen.

Ontwikkelen
PauwRRanger
profielschets
Eigen
ontwikkelplan
Openheid

Voorbeeld:
Uit het assessment van Thomas kwam dat hij soms ‘te goed
van vertrouwen’ is. Hierdoor vindt er minder controle plaats.
Met als gevolg dat er minder leermomenten zijn voor juniors
en trainees. Nadat dit is uitgesproken herinneren de juniors
en trainee Thomas eraan dat deze controle nog moet
plaatsvinden.
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WOW doelstellingen
Binnen commerciële bedrijven zijn er
veel verschillende soort doelstellingen.
Omzet targets, declarabiliteits doelen,
etc. PauwR kenmerkt zich al door
middel van persoonlijke doelstellingen.
Hier zijn ook nog WOW doelstellingen
aan toegevoegd.
Een WOW doelstelling is een
doelstelling op zakelijk en/of
persoonlijk vlak die begint met de zin

Ontwikkelen
Zakelijk of privé

Evaluatie

Trots gevoel

“Als ik op 31 december 2018 op de bank
zit met een biertje en terugkijk op het
afgelopen jaar dan ben ik trots op…”.
Door dit te delen kun je aan je team
laten zien waar je eind van het jaar wilt
staan. Dit maakt het mogelijk om
elkaar hierbij te helpen en te
ondersteunen.

Voorbeeld:
Als ik in december met een biertje terugkijk op het jaar en de tendens is
'hoe hebben wij ooit zonder Talent Team kunnen werken' dan ben ik echt
trots. Dat betekent dat de initiatie van dit team echt impact heeft gemaakt
op de organisatie!
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Nieuw functieboek
PauwR is een snel groeiende
organisatie. Onderdelen die enkele
jaren geleden nog ver weg leken zijn
nu ‘normaal’. Zo ook de verschillende
functies en bijbehorende
werkzaamheden die zich binnen
pauwR ontwikkeld hebben.

Ontwikkelen
Vooruitziende
blik
Duidelijkheid

Om je als PauwRRanger te ontwikkelen
is het belangrijk dat je weet wat je
functie precies inhoud. Wat wordt er
van je verwacht en wanneer overtref je
deze verwachtingen.

Future-proof

Voorbeeld:
Bij het nieuwe functieboek is tevens rekening gehouden met de
verwachte ontwikkeling van medewerkers. Jesper hield zich
steeds meer bezig met creatie terwijl hij officieel Digital
marketeer was. Met het oog op de stappen die Jesper aan het
zetten was en het vertrouwen dat er in hem was, is de functie
‘creatief strateeg’ in het leven geroepen. Dit zodat Jesper naar
een specifieke functie die bij hem past toe kon groeien.
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Ontwikkelgesprekken
Al jarenlang noemen wij onze
‘beoordelingsgesprekken’
‘ontwikkelgesprekken’. De ontwikkeling van
de medewerker staat namelijk bovenaan.
Samen met de teamlead gaan we in gesprek.
Het gesprek is vooral ook tweezijdig en
interactief, want samen bepalen we nieuwe
doelen en ontwikkelpunten. Zowel zakelijk als
privé!

Ontwikkelen
Vinger aan de
pols
Impact op
zakelijk en privé
Gericht op
ontwikkeling

Zaken als ‘ik wil 3 x per week op mijn fiets
naar het werk’ of ‘ik ga de marathon lopen’
leggen we ook vast in een persoonlijk KPI
Dashboard. Samen met de andere
ontwikkelpunten bespreken we deze
vervolgens elk kwartaal om te zien of we nog
op schema liggen en waar nodig bij te sturen.
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Daywize
Inzicht in je eigen functieprofiel,
competenties, skills en ontwikkelplan
is essentieel om controle te houden
over je eigen ontwikkeling als
medewerker.
Hiervoor is een samenwerking
aangegaan met Daywize. Een online
tool die precies dit inzicht geeft per
medewerker. Daywize biedt de
mogelijkheid voor een medewerker
om te zien of ze op schema liggen
volgens hun eigen doelstellingen.

Ontwikkelen
Feedback
Eigen
verantwoordelijk
heid
Inzicht in je
eigen
ontwikkeling

Ook kan er op elk moment feedback
gevraagd worden aan elke collega. Dit
samen met de mogelijkheid om een
coachinggesprek in te plannen maakt
van Daywize dé tool om de
ontwikkeling van medewerkers te
versnellen.
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I.O. trajecten

Ontwikkelen

PauwR is een bedrijf vol ambitieuze
werknemers. Millennials die graag
stappen willen maken en zich willen
doorontwikkelen. Echter brengt elke
nieuwe functie ook weer nieuwe
verantwoordelijkheden met zich mee.
Waar je als junior nog onder de
vleugels van bijvoorbeeld een senior
stappen kunt maken wordt er van een
medior verwacht dat hij een stuk
zelfstandiger werkt.
Om deze overbruggingsperiode soepel
te laten verlopen zijn de I.O (in
opleiding) trajecten in het leven
geroepen. Wanneer een junior of
medior zich goed heeft ontwikkeld
wordt dit traject van meestal een jaar
gestart waarin langzaam de
moeilijkheidsgraad en het aantal
verantwoordelijkheden wordt
opgeschroefd.

Soepele
overgang
Individueel plan

Minder stress
Onder begeleiding van de teamlead
worden meetbare ontwikkelpunten
afgesproken. De voortgang hiervan
wordt vervolgens elke twee maanden
samen besproken.
Dit met een soepele transitieperiode
met minder stress voor de
medewerkers als gevolg.
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Talent Team
Binnen PauwR werken we in
verschillende teams, Performance,
Branding, Optimization. Dit omdat
deze groepen verschillen elementen
van Digital Media vertegenwoordigen.
Echter willen we niet dat een nieuwe
PauwRRanger talent direct in een
hokje wordt gestopt voordat hij of zij
heeft ontdekt waar zijn passie ligt.

Ontwikkelen
Talent
ontwikkeling
Op zoek naar je
passie
Trainingen

Om die reden is het Talent Team in het
leven geroepen. Een team speciaal
voor stagiairs en trainees waarbij een
Team-Lead er op toeziet dat ze bij alle
teams in de keuken mogen kijken. Ook
worden er voor dit team interne en
externe trainingen georganiseerd.
Alles om de nieuwe talenten een
vliegende start te laten maken.
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Zorgen (speciale gebeurtenissen)
PauwR Digital Marketing

Zorgen
PauwR heeft medewerkerstevredenheid hoog in
het vaandel staan. Hierbij is het van belang dat
een medewerker een goede balans kan vinden
tussen werk en privé. Zo wordt er naast zakelijke
doelstellingen ook aandacht besteed aan
persoonlijke doelstellingen.
Originaliteit: Sinds jaar en dag stelt PauwR
zichzelf als doel om goed voor zijn medewerkers te
zorgen. Geen enkele bijzondere gelegenheid laten
we voorbijgaan, in voor en tegenspoed.

Variëteit: Specialen gebeurtenissen vinden
natuurlijk het gehele jaar gepland en ongepland
plaats, hier spelen we zeer gevarieerd en
persoonlijk op in.
Integratie: De projecten rond ‘Zorgen’ zijn zowel
beleid als incidenteel.

Toegankelijkheid: Iedereen is belangrijk en heeft
zijn aandeel in het laten draaien van het grote rad
dat is PauwR. Daarom is het belangrijk dat
iedereen die waardering voelt maar net zo
belangrijk dat iedereen af en toe geremd wordt
zodat er balans blijft in ieders leven.

Warmte: Het menselijke aspect is waar heel
‘Zorgen’ om draait. Door goed voor zijn
medewerkers te zorgen en te letten op hun directe
behoefte kan PauwR hier op tijd op inspelen en
ontzorgen.
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The big red button of PauwR

Zorgen
Samen vieren

Op een centrale plek in het
kantoor staat de PauwR-button.
Wanneer er een nieuwe klant
akkoord is, of er is een
persoonlijke mijlpaal is bereikt
slaat iemand op de PauwR-button.
Het slaan op de PauwR-button
resulteert in het afspelen van “I’ve
got the PauwR” van Snap. Een
teken voor het team dat er iets te
vieren valt.

Passend bij
PauwR
Iets om naar uit
te kijken
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Altijd een kaartje namens het
team bij speciale gebeurtenis
Binnen PauwR willen we graag
aandacht aan onze medewerkers
geven en daarom laten we geen
moment voorbij gaan om ze te
feliciteren, denk aan verhuizingen,
verjaardagen, diploma uitreikingen
maar ook het krijgen van een
kindje.

Zorgen
Verrassend
Een team, een
taak gevoel
Steun vanuit je
collega’s

Naast fijne momenten bestaat het
leven helaas ook uit mindere
momenten. Ook daar staan we bij
PauwR bij stil en krijgen
medewerkers de ruimte om te
rouwen.
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Zorgen (balans vinden)
PauwR Digital Marketing

Zorgen
PauwR heeft medewerkerstevredenheid hoog in
het vaandel staan. Hierbij is het van belang dat
een medewerker een goede balans kan vinden
tussen werk en privé. Zo wordt er naast zakelijke
doelstellingen ook aandacht besteed aan
persoonlijke doelstellingen.
Originaliteit: Sinds jaar en dag stelt PauwR
zichzelf als doel om goed voor zijn medewerkers te
zorgen. Dit zie je terug in het feit dat de
medewerkerstevredenheid de nummer 1
doelstelling is van elk jaar en dat er daarna pas
over omzet of winst wordt gesproken.
Toegankelijkheid: Iedereen is belangrijk en heeft
zijn aandeel in het laten draaien van het grote rad
dat is PauwR. Daarom is het belangrijk dat
iedereen die waardering voelt maar net zo
belangrijk dat iedereen af en toe geremd wordt
zodat er balans blijft in ieders leven.

Toegankelijkheid: Iedereen is belangrijk en heeft
zijn aandeel in het laten draaien van het grote rad
dat is PauwR. Daarom is het belangrijk dat
iedereen die waardering voelt maar net zo
belangrijk dat iedereen af en toe geremd wordt
zodat er balans blijft in ieders leven.
Integratie: De projecten rond ‘Zorgen’ zijn zowel
beleid als incidenteel.
Warmte: Het menselijke aspect is waar heel
‘Zorgen’ om draait. Door goed voor zijn
medewerkers te zorgen en te letten op hun directe
behoefte kan PauwR hier op tijd op inspelen en
ontzorgen.
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PauwR helpt

Zorgen

Wie kunnen het beste aangeven wat nodig is om de juiste balans te vinden om
zijn/haar werk goed te kunnen doen? Uit onze ervaring blijkt dat er positiever
wordt gereageerd op initiatieven die komen uit de werknemer zelf. Wij vinden
het belangrijk dat wij in kunnen blijven spelen op individuele behoeftes en hier
gehoor aan kunnen geven. Men maakt hier dan ook actief gebruik van. Ook de
eerste zit-stabureau's zijn gekomen, doordat er door werknemers werd
aangegeven dat zij hier behoefte aan hebben.
Om werknemers te motiveren hun stem te laten horen komt de vraag ‘Hoe had
PauwR je werk makkelijker kunnen maken?’ ook altijd naar voren in onze
periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Maar persoonlijke
aandacht is er ook voldoende tijdens de periodieke ontwikkelgesprekken met
de team leads. Er wordt tijdens deze gesprekken ook veel aandacht besteed aan
persoonlijke doelstellingen én persoonlijke interesses. Hierbij wordt er ook
altijd meegedacht over mogelijkheden om deze te integreren in de
werkzaamheden.

“

Inspelen op
individuele behoeftes
Periodieke
tevredenheidsonderzoeken
Persoonlijke
doelstellingen

Ik wil graag korte onderbrekingen invoeren
tijdens een werkdag! PauwR Fitness!
Anouk van Leeuwen
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PauwR Fitness 2.0

Zorgen
In veel persoonlijke doelstellingen
wordt vermeld dat medewerkers
minimaal een aantal keer wil sporten
per week, PauwR maakt dit haar
medewerkers makkelijker door de
introducering van PauwR Fitness 2.0!
Iedere dinsdag om 17.00 uur kunnen
onze medewerkers gaan fitnessen
onder begeleiding van een personal
trainer bij Bodyformance in Tilburg.

Bodyformance

Personal trainer

Teambuilding

Dit is een vervolgstap na het succes
van het dagelijkse
PauwR-fitnesskwartiertje op kantoor.

ect
Ook perf
building!
voor team

Onze medewerkers krijgen op deze
manier ook de mogelijkheid om na
werktijd met elkaar even het hoofd
leeg te maken en te ontspannen.

103

Bevorderen mentale gezondheid
Wij geven graag dat beetje extra PauwR.
Dit doen wij onder andere middels
Tafeltennis, PauwRDarts en
PauwRFitness.

Zorgen
Dagelijks
sportieve
activiteiten
Gezonde break

Elke lunchpauze kun je mee
tafeltennissen of darten. Daarnaast wordt
er elke werkdag om 16:00 uur een fitness
kwartier georganiseerd.

Sportiviteit voor
mentale
gezondheid

De fitness zorgt voor een gezonde break
tussen het werk door. Daarnaast merkt
iedereen op dat ze zich er fitter en frisser
door voelen. Hierdoor kan men met
nieuwe ideeën en vol moed weer verder
werken!
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Persoonlijke doelstelling
Ontwikkeling vindt niet alleen plaats op zakelijk
vlak. Persoonlijke ontwikkeling is net zo belangrijk.
Door naast zakelijke ook persoonlijke
doelstellingen te stellen en daarin te ondersteunen
kan elke medewerker zich ontwikkelen tot een
completer persoon.
▷

▷
Voorbeeld:
Al enkele jaren twijfelde Thomas om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Door hier een
persoonlijke doelstelling van te maken had hij een
mooie stok achter de deur om het deze keer echt
door te zetten. In het jaar dat volgde heeft hij een
jongen met sociale problemen ondersteund.

De persoonlijke doelstellingen worden
openbaar gemaakt met alle medewerkers.
Hierdoor wordt iedereen geïnspireerd door
de acties van collega’s.

Ontwikkelen
Jezelf
doorontwikkelen
als individu
Inspireer
collega’s
Concrete
doelstellingen

Ook de voortgang van ieders doelstellingen
worden gedeeld. Hierdoor blijven de
doelstellingen top-of-mind in de loop van
het jaar.
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Waarderingen
Waardering voor extra inzet en goede
resultaten komt uit ons unieke
beloningssysteem. Dit is al persoonlijk gemaakt,
doordat medewerkers zelf de mogelijkheid
krijgen om te kiezen in welke vorm ze hun
‘bonus’ ontvangen. Maar alsnog wordt er ook
altijd vaak genoeg een persoonlijke draai aan
gegeven, belonen moet geen standaard
worden maar bijzonder blijven. Hier willen we
voor blijven waken.

Zorgen
Bijzondere
woorden zijn
meer waard
Persoonlijk

Extra bonus

Bijzondere woorden van je leidinggevende of
een directe collega zijn vaak meer waard dan
een cadeaubon. Daarnaast kunnen de
leidinggevende binnen PauwR ook ‘bonus’
Pecunia’s uitdelen aan collega’s als blijk van
waardering om deze persoonlijke boodschap
extra kracht bij te zetten.
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IJshockey workshop

Zorgen
Teambuilding

Vanuit de passie voor ijshockey
van een van de medewerkers is
er bedacht om met het team te
gaan ijshockeyen.
De workshop en gespeelde
wedstrijd zorgden ervoor dat
iedereen de drukte van de
decembermaand los kon laten
en al zijn energie kwijt kon.

Vanuit de passie
van werknemers
Sportieve
uitlaatklep
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Personal Development Coach
Wij geloven in de ontwikkeling van
medewerkers. Zo hebben wij een
in-house coach in de vorm van
Ayla. Zij was al bij PauwR
werkzaam als Project Manager en
is na succesvolle afronding van
haar studie toegepaste
psychologie als Personal
Development Coach aan de slag
gegaan binnen PauwR.

“

Als coach is het essentieel dat je uitgaat van het
zelfoplossend vermogen van de persoon die
tegenover je zit. Wanneer ik een oplossing voor
kauw gaat een coachee niet van eigen kracht
uit, wat wel het doel is.

Zorgen
Unieke functie

In-house
Kent de
organisatie
uitstekend

Daarbij helpt zij medewerkers (die
zich hier massaal vrijwillig voor
opgeven) om zich nog beter te
ontwikkelen op zakelijk en privé
gebied. Een unieke combinatie die
erg goed binnen de cultuur van
PauwR past.
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Duidelijke controle op
capaciteitsplanning

Zorgen
Goede
werkbalans
Onze Team Leads houden de
capaciteit van hun teamleden
nauwgezet in de gaten. Werkdruk is
een belangrijke oorzaak van stress en
dit wordt door goede monitoring in
de gaten gehouden.

Capaciteit
binnen teams
inzichtelijk
Bespreekbaar
maken

Maandelijks worden billables en
gemaakte uren in kaart gebracht en
wordt hierover in gesprek gegaan om
de werkdruk en capaciteit van
iedereen in kaart te brengen en
bespreekbaar te maken.
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Stoelmassages
Bij PauwR vinden wij het
belangrijk dat iedereen letterlijk
en figuurlijk lekker in zijn vel zit.
Daarom bieden we de
mogelijkheid om tweemaal per
maand gebruik te maken van een
stoelmassage van ca. 20 minuten.
Je kan je hier zelf voor opgeven en
hier tegen een aangepaste prijs
gebruik van maken. We
reserveren hiervoor een aparte
ruimte met alle privacy. Er zijn
kaarsen, rustgevende muziek en
de krachtige en deskundige
handen van Kirsten, de masseuse.

Zorgen
Lekker in je vel
zitten
Ontspanning op
drukke dagen
Gezonde geest
Gezond lichaam
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Shirt by hand
Uiteraard vinden wij het bij PauwR
belangrijk dat iedereen er netjes
uitziet, dus hebben we ShirtbyHand
langs laten komen op kantoor.
Deze partij levert volledig op maat
gemaakte overhemden die je zelf tot
in detail kunt samenstellen.
Iedereen die interesse had kon zich
vrijblijvend laten opmeten door de
medewerkers van ShirtbyHand. De
maten zijn toegevoegd aan het
persoonlijke account van de
medewerker, waarna eenvoudig een
op maat gemaakt overhemd besteld
kan worden.

Zorgen
Facilitator

Representatief
Initiatief van
medewerkers
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Papa/mama-dagen

Zorgen
Perfecte balans m.b.t. werk en privé
creëren wij door iedereen binnen
PauwR de ruimte te geven om een
papa- of mamadag te nemen.
Dit doen we door middel van
ouderschapsverlof die flexibel in te
zetten is. Binnen een jonge
organisatie als PauwR zien we veel
jonge ouders en kinderen, hoe leuk is
het om hen van dichtbij te zien
opgroeien!

Balans werk- en
prive
Aandacht voor
de kinderen
Energie thuis

Inmiddels is de zesde PauwR baby
onderweg en kunnen we bijna
beginnen met een PauwR creche ;-).
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Vieren
PauwR Digital Marketing

Vieren
Het creëren van een teamgevoel is erg
belangrijk binnen PauwR. Dit gebeurt door
gezamenlijke en individuele successen te
vieren.
Originaliteit: Bij PauwR is er geen vaste
‘feestcommissie’. Gebeurtenissen worden veelal
door de groep zelf georganiseerd en gevierd.
Toegankelijkheid: Iedereen binnen de organisatie
wordt aangehaakt voor vieringen. Het is zelfs
wenselijk dat iemand die nog moest beginnen met
werken bij PauwR al wel aanwezig was bij het
bedrijfsuitje!
Variëteit: In totaal zijn minstens 5 elementen in
het leven geroepen waar elke werknemer
onderdeel van kan uitmaken.

Integratie: Binnen PauwR hebben we een aantal
momenten in het jaar waarop we onze
samenwerking vieren (bijvoorbeeld ons kerstuitje en
de familiebarbecue). De overige activiteiten worden
spontaan in het leven geroepen, zoals gezegd vanuit
de gehele organisatie.

Warmte: Wanneer successen gevierd worden, kijken
we altijd hoe we dit het beste voor die ene persoon
kunnen doen. Indien we een ‘groepsviering’ hebben
is dit nog steeds erg persoonlijk en staat plezier bij
iedereen voorop.
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Borrel bij belangrijke
gebeurtenissen
Bij PauwR vinden we het belangrijk om zakelijke en
persoonlijke successen te vieren. Als er bijvoorbeeld een
grote klant wordt binnengehaald maar ook als een
stagiair(e) afstudeert proosten we graag met een glas
champagne.
Daarnaast worden mijlpalen op persoonlijk gebied ook
altijd gevierd. Niet alleen verjaardagen maar ook
bijvoorbeeld de geboorte van een kindje!

Vieren
Belangrijke
gebeurtenissen
gaan niet
zomaar voorbij
Zakelijk en privé

Champagne!
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Geen feestcommissie
Bij PauwR hebben we geen vaste
feestcommissie. Iedereen mag en kan ideeën
aandragen en voert deze daarna ook
zelfstandig uit. Op deze manier ontstaan
zowel geplande en spontane uitjes.
Doordat iedereen zich vrij voelt om iets te
organiseren of ideeën aan te dragen, zijn de
uitjes altijd erg divers. Zo worden er
pubquizen, game-nights en borrels
georganiseerd. Maar ook uitjes zoals een
filmavond naar de nieuwste PowerRangers
film, een kersttruienborrel, een rondleiding
door de Schrobbler fabriek, een Temptation
Island avond of een spontane BBQ zijn
gepasseerd het afgelopen jaar.

Vieren
Initiatief vanuit
de medewerkers
Verschillende
activiteiten
Geen vaste
budgetten
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Cadeaus
Cadeautje bij verjaardag,
afstuderen, verhuizen, baby,
trouwen of andere persoonlijke
mijlpaal
Onze ‘vibe manager’ zorgt ervoor
dat er geen persoonlijke
gebeurtenis voorbij gaat zonder
een presentje! Niet alleen bij
verjaardagen van medewerkers
maar ook bij trouwen, de geboorte
van een kind, zwangerschapsverlof
of een andere persoonlijke mijlpaal.

Vieren
Waardering van
medewerkers is
hoog
Goede sfeer
door vibe
manager
Branding van
PauwR

Dit wordt altijd erg gewaardeerd en
veel medewerkers delen dit ook op
sociale media.
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Familie-bbq

Vieren

Een keer per jaar organiseren we bij PauwR een familiebarbecue. Het gehele
PauwR team en de families (partners en kinderen) zijn dan van harte
uitgenodigd voor een heerlijke BBQ en de bijbehorende drankjes.

Familie krijgt
PauwR vibe mee

Op deze manier krijgt ook de familie een kijkje in onze keuken. De barbecue
wordt vaak afgesloten met een gezellig feestje tot in de late uurtjes.

Leert collega’s
familie kennen
Feestje tot in de
laatste uurtjes
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Nominaties en Awards
Successen worden ook op
campagne-niveau gevierd. Zo doen we
regelmatig mee met Awards binnen de
digitale marketing.
In 2016 hebben we een DIA nominatie
ontvangen voor onze Mellita-case en de
Dutch Search Award gewonnen voor onze
Verzekeruzelf case. Dit werd uiteraard op
de avond zelf gevierd maar daarna ook op
kantoor met het gehele team.

Vieren
Kwaliteit staat
voorop
Champions
League-niveau
Teameffort

Daarnaast hebben we vorig jaar uitgebreid
onze nominatie en 3de plaats bij GPTW
gevierd, zowel op de avond zelf als de
dagen erna met het gehele team.
Dit jaar zijn we opnieuw genomineerd voor
een Dutch Search Award.
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PauwR de wereld over

Vieren
Privé en bedrijf
combineren

Vakanties van medewerkers worden
ook gevierd. Elke medewerker krijgt
een PauwR sticker mee op reis. Er is
zelfs een heuse strijd losgebarsten.
Degene met de origineelste foto aan
het einde van het jaar wint een toffe
prijs!

Competitie
element
Kijkje in de
vakantie van
collega’s

PauwR-medewerkers zijn behoorlijk
reislustig, we hebben alle continenten
al bezocht in 2017, op Antarctica na!
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Op bezoek bij de Zuiderburen

Vieren
Teambuilding

Georganiseerd buiten het werk om,
maar de betrokkenheid was enorm! Een
gezellig weekend naar Gent met
collega’s.
Wat stond er centraal?
Cultuur, eten, gezelligheid, sportiviteit
en oh ja, we hebben ook nog een paar
historische biertjes genuttigd.

Buiten werk om
Hoge
betrokkenheid

Het bleef nog lang onrustig in Gent...
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PauwR op de piste

Vieren
Teamgevoel

Op wintersport met je collega’s? Dat
vinden wij heel normaal. Maar niet
alleen met collega’s: zakelijke partners
en kinderen zijn ook welkom.
Sportief een gezellig weekend in de
sneeuw, dat was het motto!

Fun

Sportief

De reis voor 2019 staat ook al weer
gepland!
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Foute kersttruien borrel

Vieren
Fun

Het jaar goed afsluiten, dat doen we met
PauwR niet alleen met familie en vrienden.
Ook wij als collega’s willen het jaar samen
mooi afsluiten. Om dit geheel in stijl te doen
organiseren wij de laatste vrijdag voor kerst
altijd de Foute Kersttruien Borrel.

Samen het jaar
afsluiten
Uniek

Iedereen mag deze dag in zijn meest foute
kersttrui naar het werk komen en de dag
wordt afgesloten met een kerstborrel. Vaak
eindigt dit feestje in de stad, waar er
meermaals geproost wordt op het afgelopen
jaar.
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Samen carnavallen
Bij PauwR laten we niet snel een feestje
voorbij gaan. Wanneer het grootse feest
van het zuiden dan ook weer begint, zijn wij
natuurlijk van de partij!
De vrijdag van carnaval mogen de laptops
om 16:00u worden afgesloten en is het
dringen bij de WC’s en in de
kantoorruimtes om even om te kleden. We
vullen onze magen nog goed met een
lekkere burger en dan begint de
carnavalsborrel.

Vieren
Samen landelijke
feesten vieren
Fun
Feestje tot in de
late uurtjes

Afgelopen jaar had PauwR zelfs zijn eigen
kaartje van de razendpopulaire Kwèèkers,
welke door heel Tilburg worden uitgedeeld.
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Vieren behalen persoonlijke
doelstellingen

Vieren
Aanmoediging

De persoonlijke doelstellingen worden
bewust openbaar gemaakt zodat iedereen
je voortgang kan zien.

Gezamenlijk

Echter waarom zou je alleen de voortgang
delen en niet samen ook het resultaat
vieren. Hier zijn nu ook mee begonnen.

Motivatie

Na het afronden van je persoonlijke
doelstellingen wordt er bij de volgende
vrijdagmiddagborrel stilgestaan bij dit
mooie moment. Ook deelt iedereen
waarom hij een specifieke doelstelling
heeft gekozen en wat dit hem of haar
gebracht heeft.
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Delen (belonen)
PauwR Digital Marketing

Delen
Informatie delen en een transparante
cultuur bevorderen.

Originaliteit: We zijn altijd origineel geweest in
bijvoorbeeld onze ‘eindejaarsgeschenken’. Van een
geit tot een NOS-tafel. En uiteindelijk vieren we nu
een gelukkig nieuw halfjaar op 1 juli.
Toegankelijkheid: Iedereen deelt mee in de
bonus, naar rato van zijn of haar bruto salaris. En
dat zijn bijna altijd team bonussen, om perverse
prikkels op individueel niveau te voorkomen.

Variëteit: Van PauwR Pecunia tot
eindejaarsgeschenk en van MVO tot OV, op allerlei
verschillende manieren delen en belonen we ...

Integratie: Er zit altijd een idee en dus een
lange(re) termijn visie achter de dingen die we
doen. Daarom pakken we ook dit soort zaken
geïntegreerd aan en op basis van continuïteit.
Klanten weten bijvoorbeeld al hoe ver het is als we
rond 1 juli (toch nog) onverwacht op de stoep
staan.

Warmte: Ook richting klanten doen we niet aan
‘bulk’. Cadeautjes, kaartjes, het is altijd persoonlijk.
Zo schrijven we op elke kaart die we versturen met
het hele team onze naam. Dat mag je ook
verwachten van ‘Personal Marketeers’.
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Functieprofielen en salarisschalen
PauwR streeft al jaren na om minimaal
marktconform te belonen. Omdat de
ontwikkeling van medewerkers voorop
staat, ontwikkelen zij zich ook in salaris.
Samen met BDO Accountants en
Adviseurs hebben we een salarishuis en
bonussysteem opgezet.

Delen
Transparant
Gebruiksvriendelijk
Flexibel

Salaris is hierdoor zelden een
‘dissatisfier’. Naast salaris hanteren we
een modern pensioenregeling.
Medewerkers vragen vrije dagen en
vakantie aan via een app en kunnen
daar ook hun salarisstroken e.d. inzien
(Daywize).
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PauwR Pecunia
PauwR heeft geheel in huis een uniek eigen bonussysteem ontwikkeld: PauwR Pecunia. Het is
een puntensysteem op basis van KPI’s als declarabiliteit, NPS en omzet van het hele team.
Punten worden elk kwartaal uitgedeeld en kunnen door het jaar heen verzilverd worden.
PauwR Pecunia zijn in te wisselen als:
▷

Financiële bonus

▷

Verlofuren

▷

Gadgets

▷

Cursussen / Trainingen

▷

Fiets(onderdelen) via een fietsplan

▷

Uitjes

Delen
Op maat

Leuk en tastbaar
Medewerker
NPS van 74 (!)

ren via
In te leve !
Daywize
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Delen (bijdragen)
PauwR Digital Marketing

Delen
Informatie delen en een transparante
cultuur bevorderen.

Originaliteit: We zijn altijd origineel geweest in
bijvoorbeeld onze ‘eindejaarsgeschenken’. Van een
geit tot een NOS-tafel. En uiteindelijk vieren we nu
een gelukkig nieuw halfjaar op 1 juli.

Integratie: Er zit altijd een idee en dus een
lange(re) termijn visie achter de dingen die we
doen. Daarom pakken we ook dit soort zaken
geïntegreerd aan en op basis van continuïteit.
Klanten weten bijvoorbeeld al hoe ver het is als we
rond 1 juli (on)verwacht op de stoep staan.

Toegankelijkheid: Iedereen deelt mee in de
bonus, naar rato van zijn of haar bruto salaris. En
dat zijn altijd team bonussen, om perverse prikkels
op individueel niveau te voorkomen.

Variëteit: Van PauwR Pecunia tot
eindejaarsgeschenk en van MVO tot OV, op allerlei
verschillende manieren delen en belonen we ...

Warmte: Ook richting klanten doen we niet aan
‘bulk’. Cadeautjes, kaartjes, het is altijd persoonlijk.
Zo schrijven we op elke kaart die we versturen met
het hele team onze naam. Dat mag je ook
verwachten van ‘Personal Marketeers’.
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MVO - Bedankt voor de geit!
Jarenlang deden we met PauwR een donatie aan een
goed doel als ‘eindejaarsgeschenk’ aan onze klanten.
Zo kochten we in 2012 op de Serious Request veiling
de NOS-tafel die jarenlang in ons kantoor stond.
Ook gaven we geiten aan Oxfam Novib en stuurden
we alle relaties een persoonlijke kaart mét
persoonlijke URL om hen te bedanken voor de geit.
PauwR.bedanktvoordegeit.nl

Delen
MVO

Origineel
Positieve
reacties

Onze visie op eindejaarsgeschenken:
▷
▷
▷

Als het ‘te duur’ is, wek je de illusie dat het geld
tegen de plinten klotst, je bent dus te duur.
Als het ‘te goedkoop’ is dan ben je blijkbaar niet
succesvol of ben je te ‘gierig’.
Je kunt het dus eigenlijk nooit goed doen.
Vandaar dat we dan liever een goed doel
steunen.
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MVO - Stichting Quiet
Stichting Quiet vroeg ons een video te promoten
voor de lancering van de Quiet 500. Ze hadden
daarvoor 100 euro budget. We hebben ze
gevraagd langs te komen en hebben daarop
Google benaderd voor een ‘Google Grants’
account.
Op dit moment hebben we daardoor voor
tienduizenden euro’s kunnen adverteren. Collega’s
vinden het supertof om op deze manier impact te
kunnen voor goede doelen.

Delen
MVO

Impact

Voldoening

Ook het Inloophuis Brabant hebben we op deze
manier, uiteraard kosteloos, ondersteund.
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MVO - Energie
Verspilling, daar hebben we een hekel aan bij
PauwR. Verspilling van mediabudget, maar
natuurlijk ook van energie. Daarom doen we
de lichten uit in een kantoor waarvan alle
medewerkers zijn lunchen.
En daarom hebben we ook geen auto’s, die
anders toch maar 90% van de tijd stil staan.
We gaan met de fiets of met de trein,
daarvoor heeft iedereen een NS
Businesscard.

Delen
Groen
Bewust van
omgeving
Zingeving

En als we toch een auto nodig hebben, dan
stappen we in een Greenwheels. Hierdoor
hoeven medewerkers ook niet eerst naar
kantoor te komen, want er staat er altijd wel
een in de buurt.
Momenteel zijn we bezig met een grote
verbouwing, waarbij we natuurlijk volop
aandacht hebben voor energiebesparing in
ons rijksmonumentale gebouw!
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Writer in residence
In ons jubileumjaar wilden we iets moois terugdoen
voor de stad waar we zijn gestart. We willen onze ‘MVO
activiteiten’ graag in lijn laten zijn met onze missie. Die
staat in het teken van het ontwikkelen van alle mensen
die bij en met PauwR werken. Dat betekent dus dat we
talent de kans willen bieden zich te ontwikkelen. Dat is
in dit geval perfect gelukt, met onze eigen talentvolle
‘writer in residence’.
Schrijver, cabaretier en theatermaker Glenn Markesteijn
was gedurende een kleine twee maanden bij ons te gast
om een verhaal te schrijven. PauwR helpt op deze
manier talent om zich te ontwikkelen. Het zorgt ook
voor een speciale vibe in ons kantoor. Daarnaast biedt
het ons allemaal de kans om het literaire proces van
dichtbij te aanschouwen. En kennis te maken met een
andere wereld. Schrijven heeft bovendien alles met
content te maken, één van onze focusgebieden sinds
we vorig jaar met een eigen contentteam zijn gestart.
We zijn supertrots op dit mooie project!
Het boek INC. met daarin het verhaal van Glenn en 7
andere schrijvers is vanaf te koop!
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Writer in residence PauwR
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AIESEC Local Advisory Board
In AIESEC geloven we dat jongeren de sleutel zijn tot
een betere toekomst. Met elke ervaring die wij bieden,
hopen wij jonge leiders te ontwikkelen.
Hoe mooi is het dan als je als oprichter van PauwR, dat
‘ontwikkelen’ als missie heeft, gevraagd te worden voor
de ‘Local Advisory Board’ van deze fantastische
organisatie.
Jong talent zichzelf helpen te ontwikkelen. Pieter Voogt
heeft als lid van de LAR direct geholpen bij het
ontwikkelen van een nieuwe marketing strategie. In de
tweemaandelijkse meetings helpt hij het dagelijks
bestuur richting te geven aan hun beleid.
Indirect heeft de samenwerking met AIESEC zelfs al
geleid tot twee nieuwe talenten die zich bij PauwR
hebben gemeld, dus ook op dat gebied is er sprake van
een klassieke ‘win-win situatie’.
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PauwR & NGO’s
Ook wij worden als organisatie zeer regelmatig benaderd met
verzoeken voor sponsoring van goede doelen. Ons trackrecord
met NGO’s (o.a. 9 jaar preferred partner van KWF
Kankerbestrijding) heeft er bovendien voor gezorgd dat zij ons
goed weten te vinden.
Als een lokaal goed doel als de Stichting Quiet, landelijk bekend
van de Quiet 500 ons in 2016 benaderd voor een sponsoring van
een paar honderd euro voor het verspreiden van een video via
YouTube, vragen we ze om langs te komen.
Uiteindelijk hebben we voor hen gezorgd voor een Google Grants
account, waardoor zij inmiddels voor tienduizenden euro’s gratis
hebben kunnen adverteren via Google. De uren voor de setup en
het beheer van de campagnes hebben we grotendeels
aangeboden. En tot op heden zijn we hen nog steeds van dienst
bij het verspreiden van hun zeer inspirerende en urgente verhaal
over armoede. #trots
Ook voor de StadsQuiz Tilburg deden we de campagnes gratis
om zo een hogere opbrengst te halen voor het goede doel.
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Twee keer steun met 1 tafel
In 2012 kochten we via de veiling van Serious Request voor
ruim 1.000 euro de originele NOS nieuwstafel. Nadat we
een onderstel en ombouw hadden laten maken, deed de
tafel uitstekend dienst als vergadertafel en ‘ijsbreker’.
Maar in ons nieuwe kantoor (sinds 2015) was er geen goede
plek meer en was de tafel verbannen naar de kelder. Daar
moest hij nu weg wegens de huidige verbouwing. Daarna
zou er nog steeds geen plek voor hem zijn, dus wat te doen
…?
We besloten nogmaals het goede doel te steunen en de
tafel opnieuw weg te geven voor een veiling. Op onze
oproep via o.a. LinkedIn reageerden verschillende goede
doelen. JDRF Nederland heeft als doel type 1 diabetes naar
0 te brengen. De tafel heeft ook de vorm van een 0. In
december 2018 zal JDRF de tafel opnieuw veilen voor het
goede doel. We zijn er trots op dat we daar op deze manier
opnieuw aan hebben kunnen bijdragen.
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Twee keer steun met 1 tafel
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Voedselverspilling tegengaan
Aan verspilling hebben we bij PauwR een grote hekel. Natuurlijk vooral
van marketingbudget, want ons vak is om dat zo effectief en efficiënt
mogelijk te besteden. Maar ook van energie bijvoorbeeld. Daarom gaan
de lampen standaard uit in kamers waar niemand is, bijvoorbeeld
tijdens de lunch.
We hebben ook een fruitabonnement op kantoor en veel PauwRangers
maken gebruik van de lunch. Het blijft lastig inschatten hoeveel brood
en beleg er nodig is voor zoveel mensen, daarom is het bijna niet te
voorkomen dat we iets moeten weggooien. Maar dat doet pijn.
Daarom zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om bijvoorbeeld
oud-brood en overrijp fruit een betere bestemming te geven van de
vuilnisbak. Een kinderboerderij in de buurt zou een optie kunnen zijn.
Daarnaast blijven we natuurlijk slimmer inkopen en draaien de
tosti-ijzers overuren om brood wat net niet meer vers genoeg is, toch
nog heerlijk te laten smaken.
Met een zwager die oprichter is van het NoFoodWasted-platform is
Managing Director Pieter Voogt ook wel aan zijn stand verplicht hier
actief mee om te gaan.
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Staan we in 2018 op het Great Place to Work podium?
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