Klantcase Great Place to Work

Wat is jullie aanleiding/motivatie voor deelname aan het Great Place To Work® onderzoek?

1) Opvolging van eerder tevredenheidsonderzoek, maar dan meer gericht op de koppeling
met onze kernwaarden

2) Toetsing van ons HR beleid: waar staan we nu en waar moeten we aandacht aan geven om
de tevredenheid te verbeteren? (culture audit)
3) Werken aan onze employer branding, wat bieden wij nieuwe collega’s?

— 2

Hoe geven jullie opvolging aan de resultaten van het onderzoek?
Hoge response rate
90% van onze collega’s hebben de survey ingevuld(!)

First things first: het management meenemen
communicatie van de resultaten tijdens de Management Day en (middle) management team meetings
(zonder direct in oplossingen te duiken)
De resultaten aanbieden op afdelings- en vestigingsniveau (transparantie, close to home)

Delen van elkaars resultaten: werk aan de winkel:
Resultaten op het laagste niveau inzichtelijk maken
Management neem ownership van eigen resultaten, gefaciliteerd door HR
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Communicatie van resultaten
VIDEO LAUNCH

Bewust gekozen voor video, als 1 van de communicatiemiddelen
Laat verschillende onderdelen van de organisatie zien, onze medewerkers vertellen het resultaat
Alleen clean teruggeven van de resultaten, geen interpretatie
Onze ‘core business” verwerken in de video: kartonnen dozen vertellen het resultaat
Timing van de communicatie
Management geinformeerd over timing van de communicatie en tools
Sneak preview voor de collega’s die in de video het verhaal vertellen
BONUS: bedanken voor deelname (practice what you preach)

Na de video launch kregen de managers toegang tot de dashboards met hun rapportage.
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De workshop
INTRODUCTIE VAN DE TOOLBOX

HR organiseert workshops voor (groepen van) managers
Hoe ga je om met de resultaten
HR facilitateert, de manager neemt de lead (ambassadeur)
In verschillende vormen: ontbijtsessies, happy hour en ronde tafel sessies

Nadruk op:
Opvolgen van de resultaten
Hoe kom je van resultaat naar acties
Wat zit in jouw cirkel van invloed en wat ligt daarbuiten?

Wat zijn jullie belangrijkste lessen uit het begin met Great Place To Work®?
Voorbereiding
1) Goed nadenken over de manier van opzet van de rapportages: hoe haal je er het
maximale uit;
2) Culture audit: betrek collega’s van andere afdelingen om de inhoud van de Culture
Audit op te bouwen, maak gebruik van de Best Practice gids van GPTW;
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Welke veranderingen (graag concrete voorbeelden van resultaten) hebben jullie tot nu toe
weten te realiseren met behulp van het onderzoek?

- 31 Actieplannen met een 3-tal concrete acties per afdeling/team: 93 acties ! die in de
teams zelf opgelost kunnen worden (vb: verbeteren werkoverleg, opleidingsbehoefte per
afdeling inzichtelijk, verbetering orde & netheid in magazijn) etc
- Verbetering communicatie tussen management en medewerkers:
- Wekelijkse nieuwsbrief (informatie)
- MT Roadshows (interactie)
- Wij@Rexel programma: een programma voor medewerkers waarin zij hernieuwd
kennismaken met het bedrijf en moet oplossingen en ideeën komen hoe zaken te
verbeteren, doorbreken van de silo’s;
- Initiatieven HR 2017 afgestemd op de culture audit GAP’s (beloningsonderzoek,
programma duurzaam inzetbaarheid, hernieuwd trainings- & opleidingsproces);
- Verbetering van de naamsbekendheid (employer branding): significante toename volgers
op de social media kanalen;
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Wat levert het GPTW-traject op?
1)
2)
3)
4)

Inzicht in verbeterpunten op management en teamniveau;
Focus op de HR initiatieven vanuit de Culture Audit pijlers;
Employer Branding
En tot slot: het versterken van het gevoel van ‘trots’ zijn op Rexel door de nominatie op de
lijst en de Award

En een
cocktailshaker…..
J
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