HET VERHAAL
VAN DE
WESTERDUIN
GROEP
DRIE BROERS

van verbinding; hij houdt van teams en het
bouwen aan een gezonde bedrijfscultuur.
Reinier heeft oog voor kwaliteit, financiën
en is dol op mensen; hij bloeit op als de
mensen in zijn omgeving tot bloei komen.

ORGANISATIESTRUCTUUR
De Westerduin Groep bestaat op dit moment
uit vier bedrijven die als diepe drijfveer
hebben om een omgeving te creëren waarbinnen mensen tot bloei komen. Wij zijn dé
HR Partner van onze klanten en richten
ons op instroom en behoud van personeel
binnen diverse branches. We werken op
basis van vertrouwen in teams die met lef,
enthousiasme, ondernemerschap en oog
voor elkaar werken.

In 2007 begonnen Harmen en Reinier
Westerduin een uitzendbureau in Tiel.
Inmiddels is Westerduin Groep uitgegroeid tot waar we nu staan en zijn de
broers betrokken aandeelhouders van de
club. Maarten Westerduin is sinds 2011
aangesloten en stuurt het directieteam,
bestaande uit Jan Brouwer, Gertjan van
De identiteit van de Westerduin Groep
Delden en Tineke Boom aan.
wordt bepaald door de Why, What and How.
Het creëren van culturen waarin mensen
tot bloei komen, dat is wat de gebroe- Why: Wij creëren een omgeving waarders Westerduin willen. Samen staan de binnen zoveel mogelijk mensen tot bloei
drie broers garant voor de ideale mix van komen;
ondernemerschap. Harmen is de ondernemer pur sang; de man van de commercie What: Wij zijn de HR Partner van onze
en het lef. Maarten staat voor het maken klanten en richten ons op instroom en
behoud van personeel binnen diverse
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branches;
How: Op basis van vertrouwen in teams
waarbij de leden met Lef, enthousiasme,
Ondernemerschap en Oog voor de ander
(ook wel bekend als LEOO) te werk gaan.
De groep bestaat uit de volgende vier
bedrijven:
1. Westerduin Personeelsbemiddeling
(6 vestigingen);
2. Westerduin Talent (2 vestigingen);
3. Adhocdocent (3 vestigingen)
Al deze bedrijven worden ondersteund
door het vierde bedrijf, het Support &
Expertise Centre, gevestigd in Barneveld.
Hier ondersteunen en adviseren we de
vestigingen we op het gebied van Backoffice, Human Resources, Facilitaire zaken
en Marketing & Communicatie.

VESTIGING MANAGER(S)
RECRUITER(S)
RELATIEBEHEERDER(S)
INTERCEDENT NEW BUSINESS(S)

KERNWAARDEN
LEOO

VESTIGING MANAGER(S)
CAMPUS RECRUITER(S)
RELATIEBEHEERDER(S)
INTERCEDENT NEW BUSINESS(S)

NEW BUSINESS

TEAMS
FINANCE
HUMAN RESOURCES
BACKOFFICE & SUPPORT
MARKETING & COMMUNICATIE

DIRECTIE
JAN BROUWER
GERTJAN VAN DELDEN
TINEKE BOOM

SUPPORT &
EXPERTISE
CENTRE

VESTIGING MANAGER(S)
HOOFD RECRUITMENT
RECRUITMENT CONSULTANT(S)
PLANNER(S)

VESTIGING MANAGER(S)
RECRUITER(S)
RELATIEBEHEERDER(S)
INTERCEDENT(EN) NEW BUSINESS
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ONDERNEMERS
MAARTEN
HARMEN
REINIER

Al sinds de start van ons bedrijf staat de
term ‘LEOO’ centraal. Je ziet dit overal
terugkomen en het is hét kenmerk van
alle Westerduin-bedrijven. In sollicitatiegesprekken, bij functionerings- en
beoordelingsgesprekken en tijdens interne
bijeenkomsten komt LEOO met grote
regelmaat voorbij. Of je nu bij Klaswijs,
Westerduin
Personeelsbemiddeling,
Adhocdocent of Westerduin Talent werkt;
deze waarden kenmerken én binden ons.

kwetsbaarheid, lef en moed.

Enthousiasme
Mensen bij Westerduin zijn trots op hun
werk. Enthousiasme ziet er bij iedereen
anders uit, maar als je ergens plezier in
hebt heeft dat altijd een eigen uitstraling.

Ondernemerschap

We zijn ondernemers pur sang. We denken
in kansen, zijn probleemoplossend, creatief en commercieel gezien varen we
LEOO is de afkorting van onze vier scherp aan de wind. Dat zorgt voor ‘n
kernwaarden:
Lef,
Enthousiasme, gezonde en duurzame business.
Ondernemerschap en Oog voor de ander.
Hieronder lees je in een notendop wat we
ermee bedoelen. Valt nog veel meer over
te zeggen, maar we houden het voor hier Oog voor de ander
lekker kort.
Last but not least… Je herkent de Westerduin-collega aan zijn oprechte interesse
en aandacht voor anderen. Een eigenschap die je snapt zodra je een vestiging
Lef
binnenloopt. Een warm bad waar mensen
Bij Westerduin werken mensen met lef. met een sociaal hart net even dat stapje
Daarmee bedoelen we dat we medewer- extra zetten voor kandidaten, teamleden
kers uitdagen om moedige mensen te zijn en klanten.
die bereid zijn risico’s te nemen. Die fouten
maken en daarvan willen leren. Dat vraagt
3
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1.WERVEN &
VERWELKOMEN
In de gesprekken letten wij op of de
persoon in de functie past, maar ook zeker
in het team. Wij vinden het erg belangrijk
dat er geïnvesteerd wordt in het bouwen
van teams. Het kan zijn dat een functie uit
staat op een vestiging waar bijvoorbeeld
introverte mensen werken. Dan kan het
voor het team juist goed zal zijn als er een
extravert persoon bij komt. Dit is een voorbeeld van een aandachtspunt dat wordt
meegenomen in de werving en selectieprocedure.

DE ZOEKTOCHT
NAAR NIEUWE
COLLEGA’S
De werving en selectie wordt bij ons
gedaan door Marije, onze Corporate
Recruiter. De vacatureteksten worden
door haar geschreven en gepubliceerd
(i.s.m. Rieneke, de HR-adviseur en een
vestigingsmanager). Ook heeft Marije
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contact met verschillende wervingskanalen, denkend aan hogescholen
of studentenverenigingen en wordt
er geworven via verschillende boards
(LinkedIn en Nationale Vacaturebank). De
interne medewerker draagt ook geregeld
een steentje bij met het aandragen van
nieuwe kandidaten. Dit zijn er gemiddeld
vijf per jaar. Ze ontvangen dan de “Succesfles” dit is een heerlijke Salentein wijn,
in een mooi houten kist met een foto van
het personeel erop. Af en toe zijn er acties
voor het aandragen van kandidaten en dat
wordt beloond door een nachtje weg of een
geldbedrag van €100,-. Natuurlijk zijn er
ook kandidaten die zelf solliciteren via de
website!
Bij iedere sollicitatie wordt er telefonisch
contact gelegd met de kandidaat. In dit
gesprek wordt de afweging gemaakt om de
kandidaat uit te nodigen of niet. Mocht de
organisatie niet aan de verwachtingen van
de kandidaat voldoen of de kandidaat niet
aan de wensen van de organisatie dan kan
er gelijk duidelijkheid worden gegeven.
Onze corporate recruiter Marije aan het
woord:
“Als Corporate Recruiter ben ik elke dag
bezig met het werven van de beste en
leukste collega’s voor Westerduin Groep.
5

Dit doe ik op basis van snelheid, samenwerking en succes. Succes betekent voor
mij: een nieuwe collega
die op zijn plek zit in het
team en die door zijn
of haar kwaliteiten kan
bijdragen aan de groei
van Westerduin. Prima
motivatie om elke dag
mijn bed voor uit te
komen! :)”

DE GESPREKKEN
Mocht er uit het telefonisch contact een
sollicitatie volgen, dan wordt in het sollicitatiegesprek gesproken over de persoon,
cultuur en foodprint van de organisatie en
vanzelfsprekend de functie. Wij screenen
ook op LEOO (Lef, Enthousiasme, Ondernemerschap en Oog voor elkaar). Door
middel van de vragen wordt er gekeken
hoe de kandidaat op LEOO scoort. Een
paar voorbeeldvragen die worden gesteld
zijn: Waaruit blijkt dat jij lef durft te tonen?
Wat is voor jou ondernemerschap? En hoe
breng jij dat in de praktijk? Doordat deze
onderwerpen worden besproken, kan er
achterhaald worden of de kandidaat bij ons
en bij de functie past.

Mocht de kandidaat worden uitgenodigd
voor een vervolggesprek dan wordt er altijd
een competentietest (The Bridge Personality) afgenomen. The Bridge is ingezet
door de directie om een breder beeld van
de kandidaat te krijgen. The Bridge geeft
inzicht in de persoonlijkheid en het gedrag
van de kandidaat binnen een werkomgeving. De antwoorden zijn gebaseerd op het
zelfbeeld van de kandidaat. Uit The Bridge
kun je ook het invulgedrag opmaken:
heeft de kandidaat wenselijke antwoorden
gegeven? En in hoeverre komen de normatieve en ipsatieve scores overheen? Zo
kun je beoordelen of de kandidaat de
test eerlijk, serieus en consistent heeft
ingevuld. Uit de test komt ook een competentieprofiel. Welke competenties bezit de
kandidaat? En welke niet? Dit geeft ons
een duidelijk beeld van wat de kandidaat
belangrijk vindt of juist nog moet ontwikkelen. Dit is echter niet leidend, maar ter
ondersteuning van het tweede gesprek.
Na het tweede gesprek met een directielid en de vestigingsmanager wordt er
binnen een week een keuze gemaakt om
een kandidaat een voorstel te doen of af te
wijzen. Wordt er een voorstel gedaan, dan
zijn Marije, de betreffende vestigingsmanager en de directie overeengekomen dat
de kandidaat bij de onze organisatie past!

PERFECT MATCH
Onze cultuur dragen wij graag uit naar
buiten. Zo zijn de vacatures duidelijk en
geven ze een helder beeld van wie wij zijn.
Op de website of op LinkedIn zijn filmpjes
te zien van medewerkers die vertellen
over wat hun functie inhoudt. Dit geeft een
helder beeld, maar dat is ook terug te zien
als ze een kijkje nemen op de website!
Staan wij op een beurs of zijn we bij netwerkavonden van studentenverenigingen, dan
zijn we goed zichtbaar. Er worden presentaties gegeven, flyers uitgedeeld, of de
fotograaf van Westerduin is aanwezig om
een professionele foto te laten maken,
altijd wordt er wat leuks bedacht!

VOORDAT JE START
Het begint al bij het contract tekenen dat de
nieuwe medewerker in het zonnetje gezet
wordt. De kandidaat krijgt een presentje
en een bidon met de tekst: “Klaar voor de
start”! Zodra alles is getekend wordt er
een foto van de nieuwe collega gemaakt
en natuurlijk met toestemming gedeeld op
LinkedIn en in de interne groepsapp met
een enthousiast berichtje!
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Aan de nieuwe medewerker wordt
gevraagd, om een foto + introductie stukje
aan te leveren voor in onze nieuwsbrief!
Voor interne medewerkers erg leuk om
alvast een klein stukje te lezen over de
nieuwe collega!

de werkplek worden ook slingers opge- Afronding van de proeftijd
hangen en zorgt het team/vestiging voor
een leuke attentie, dit kan variëren van Zodra de medewerker door de proeftijd
bloemen, bierpakket tot een cadeaubon. Is is, wordt er een evaluatiegesprek gepland
hier een foto van?
met Marije. In dit gesprek wordt besproken
hoe het hele aanname proces is ervaren,
Er is een BINGO kaart ontworpen die de hoe de eerste werkmaand is verlopen, hoe
medewerker ook overhandigd krijgt op de wordt de plek binnen het team ervaren en
eerste werkdag. Dit is om in je proeftijd zijn er knelpunten waar men tegenaan
kennis te maken met de organisatie! loopt? Dit alles wordt meegenomen om
de processen te optimaliseren en waar
nodig wordt het ook teruggekoppeld aan
De vestigingsmanager van de nieuwe
de betreffende vestigingsmanager of de
medewerker nodigt de medewerker vooraf
directie.
ook altijd uit om kennis te komen maken
met het team. Ze gaan met elkaar lunchen
of borrelen.
Twee weken voor de startdatum stuurt
Mirjam, medewerker HR de nieuwe medewerker een brief, dat er uitgekeken wordt
naar zijn of haar komst en ze een keuze
kunnen maken welke telefoon ze wensen.
Ook wordt er een wegwijzer/welkomstboekje meegestuurd zodat ze zich al wat
kunnen inlezen over de organisatie. Een
directielid stuurt ongeveer twee dagen
voordat ze echt gaan beginnen nog een
app-bericht.

Lunchen met de
ondernemers

Er wordt vier keer per jaar een lunch of
wandeling georganiseerd met de ondernemers. Dit is bedoeld voor de medewerkers
die recent jarig zijn geweest en voor alle
nieuwe medewerkers die in dat kwartaal
zijn gestart. Dit zijn superleuke activiteiten
waarin de medewerker op een informele
manier de organisatie leert kennen!

DE EERSTE
WERKDAG EN
HET INWERKPROGRAMMA
Op de eerste werkdag van de medewerker
ligt er altijd een welkomstbrief klaar
met gegevens die belangrijk zijn. Boven
7
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2. INSPIREREN
CULTUUR STAAT
CENTRAAL
De organisatiecultuur staat centraal
binnen de Westerduin Groep. We zijn er
voor het creëren van een omgeving waarin
zoveel mogelijk mensen tot bloei komen.
Vanuit deze missie overtuigen wij medewerkers dat hun werk meer inhoudt dan
alleen een baan. En vanuit deze missie zijn
er diverse programma’s ontworpen om de
waarden, missie en visie te versterken.

WERKEN VANUIT DE
WHY
Westerduin werkt met de Training ‘Werken
vanuit the Why’, alle nieuwe medewerkers maken kennis met het werken vanuit
de bedoeling van ons bedrijf. We zijn er
voor het ‘creëren van een omgeving zodat
zoveel mogelijk mensen tot bloei komen’.
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CULTUURDAG

feedback over van hun collega’s.

Vier keer per jaar vindt er een zogenaamde
cultuurdag plaats. We nodigen dan een
spreker uit, gaan met elkaar in gesprek
en laten filmpjes en voorbeelden zien rond
het werken vanuit LEOO.

STRATEGIESESSIE
Met regelmaat worden er strategie-sessies voor de organisatie gepland. De korte
of lange termijnstrategie vanuit The Why
staat dan centraal. Elke keer met een
accent op een bepaald organisatieonderdeel (HR, New Business, Agile Werken
etc.) De managers zitten hiervoor 4 keer
per jaar een dag bij elkaar. De overige
In het dagelijks werk streeft de Westermedewerkers een dag per jaar.
duin Groep ernaar om de medewerkers
de waarde van hun werk voor klanten en/
of de samenleving te laten zien. Dit willen
we binnen én buiten het werk aan onze
medewerkers meegeven. Zo heeft elke
De begrotingsdag beleggen we zodat we medewerker twee dagen per jaar gekregen
van elkaar gepresenteerd krijgen welke om mee te werken aan projecten van
resultaten men van plan is neer te zetten, Stichting Present, we zetten ons din voor
er wordt daarbij gewerkt vanuit The Why, mensen die kansarm zijn door bepaalde
mensen zijn verplicht dit en LEOO op te omstandigheden. Het gaat hierbij om de
nemen in hun verhaal en krijgen daar praktijk van ‘oog voor de ander’.

DE WAARDE LATEN
ZIEN

BEGROTINGSDAG
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GOED VERHAAL

volgende zaken van principieel belang:

ook snel of we nog in de pas lopen en waar
eventueel bijgestuurd moet worden, dit
proces wordt via het TMU (directieoverleg
op dinsdag) gemonitord. Het TMU kent
eigen specifieke regels die het goede en
strategische gesprek faciliteren;

o Het bouwen vanuit vertrouwen. Dit
begrip komt veel voor in ‘het talenveld’ van
Westerduin. Er wordt specifiek en grondig
over nagedacht. Bij het nemen van beslissingen wordt er vaak gesproken over de
manier waarop er met vertrouwen wordt o De combinatie tussen Nieuw Business en
Bestaande Business komt tot stand door
1. Iedere medewerker heeft elk jaar een omgegaan;
een strikte scheiding in besluitvorming,
lunch met de ondernemers waarbij we de
verhalen vanaf de start met elkaar delen o De CEO en directie oefenen zich in terwijl we elkaar wel goed op de hoogte
en herijken op de beleefde praktijk van nu; het ontwikkelen van een ‘delegerende houden van wat speelt. Op het moment
bestuursstijl’. Op basis van vertrouwen en dat een project van Nieuw Business het
2. De directie belegt ongeveer 3 keer per ingeschatte expertise of potentie krijgen ‘stempel’ bestaande business krijgt wordt
jaar een vestigingssessie (teamsessie) iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen het overgedragen aan de directie en valt
rond ‘het goede gesprek’. We delen daar en beslissingen te nemen of projecten het onder de normale aansturing. Tot die
de verhalen die spelen binnen de organi- vorm te geven. In evaluaties komt het tijd is een van de ondernemers verantwerken in ‘deze driehoek’ (degene die in woordelijk.
satie en het team;
het midden zit heeft 100% mandaat) altijd
3. Elk jaar gaan we een weekend weg met in vragen als: voelde je voldoende support
het hele bedrijf, daar wordt doorgebouwd en vertrouwen?
aan het verhaal van het bedrijf en worden
o Vanaf 2011 is er gewerkt met een lange
er nieuwe verhalen toegevoegd.
termijn groeistrategie, eerst van 2011 –
2018, nu vanaf 2019 – 2025. We plannen
de groei en doordenken de tussenliggende We ontwikkelen onze strategie door een
korte termijn stappen die nodig zijn om de continue effectieve spanning te creëren
groei te verwezenlijken. Van groot belang tussen werken ‘vanuit de routine’ en
hierbij is dat er veel nagedacht wordt over ‘werken vanuit de toekomst’. Waar het
de ‘ziel’ en de kwaliteit van de dienstverle- referentiekader van vandaag de inschatWe hanteren een korte- en langetermijn- ning/ van de organisatie;
ting van morgen ontmoet, ontstaat de
strategie en filosofie om een succesvolle
richting waar we heen willen.
organisatie te bouwen. Voor ons zijn de o Door heldere doelen weten we onderweg
We willen dat verhalen gedeeld worden
met medewerkers. Het zijn goede verhalen
die een gevoel van trots in de organisatie
bevorderen. Hoe stimuleren wij het delen
van verhalen?

SPANNING
CREËREN

BOUWEN AAN EEN
ORGANISATIE
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Daarbij is het kenmerkend dat de hele 50% waarden in het werk) en de waarden
organisatie wordt meegenomen in zowel komen terug in elke centraal georganide brainstormfase als na besluitvorming. seerde dag.
Dit betekent dat we me elkaar de concrete
strategische plannen vormgeven. Voorbeelden hiervan zijn:
o De strategiedag (bedrijfsbreed);

ONZE WAARDEN EN
BESLISSINGEN

o Informatie en gespreksronden (teamniveau);
We proberen er altijd van uit te gaan dat
de wijsheid in de groep zit waarmee je
o Strategisch overleg (4 x per jaar managede beslissing moet nemen. Wijsheid naar
mentniveau).
boven halen vraagt echter ook om vaardigheden. Deze vaardigheden (luisteren,
gesprekstechniek) worden vaak besproken
en getraind. Tegen de achtergrond van veel
beslissingen is er aandacht voor LEOO,
vertrouwen en de governance. Omdat we
dagelijks ervaren dat de kwaliteit van het
gesprek hoog is (de stem van de minderheid doet volop mee, je krijgt dus (bijna
altijd) alles te horen), ervaren we de
Onze waarden op zichzelf zijn niet uniek,
meeste beslissingen als relatief licht en
maar wel de verwevenheid met alles (veel)
toch precies in haar uitwerking.
van wat we doen. Iedereen is geoefend om
de link te leggen tussen het eigen werken
en begrippen als: lef, enthousiasme,
ondernemerschap, oog voor de ander en
vertrouwen.

ONZE WAARDEN
IN DE DAGELIJKSE
PRAKTIJK

De waarden vormen de helft van de beoordelingsgesprekken (50% commercieel,
11

3. SPR
EKEN

3. SPREKEN
BETROKKENHEID
Westerduin is een commercieel bedrijf.
We hebben er bewust voor gekozen om
open en transparant te zijn over de omzet
en winst. De manager laat elke week zien
wat er is omgezet en of dat in lijn is met
de begroting. Het is niet alleen een kwestie
van cijfertjes laten zien, maar er wordt ook
echt een gesprek gevoerd over wat beter
zou kunnen en wat goed gaat.
Iedereen wordt zoveel mogelijk betrokken
bij processen. De manager houdt de medewerkers bijvoorbeeld op de hoogte van de
stand van zaken bij het aannemen van
een nieuwe werknemer. Tijdens het sollicitatiegesprek wordt de kandidaat vaak
al voorgesteld aan de rest van het team,
zodat zij zich daar betrokken bij voelen.

een advies voor salarisverhoging. Dat
wordt door de directie en HR-adviseur
beoordeeld. Vervolgens deelt de manager
het nieuwe salaris met de onderbouwing
mee aan de medewerker.

daarvan is het ziekteverzuim in 2018. Een
aantal werknemers was toen langdurig
ziek. Voor de directie een lastige kwestie.
Er is toen voor gekozen om daar open over
te zijn. Niet over de persoonlijke gevallen,
maar wel over waar we als organisatie
tegenaan liepen in het voorkomen en
begeleiden van ziektegevallen. Ook is er
sindsdien veel aandacht voor gesprekken
over psychische problemen bij millennials,
Tijdens het Tactisch Overleg (TO) dit is bijvoorbeeld onderwerp geweest
bespreken managers en directie zaken tijdens een cultuurochtend.
die vallen onder commerciële voortgang
en het bouwen aan teams. Het bieden van
perspectief is bijvoorbeeld een regelmatig
terugkerend vergaderpunt, maar ook de
voortgang van een nieuw systeem wordt
dan besproken. De manager deelt de
uitkomst van het TO met zijn/haar team.
Het verschilt per keer en per manager of
dat tijdens een gesprek gebeurt of dat er
een mailtje met de belangrijkste punten
wordt gestuurd. Privacygevoelige zaken
worden nooit gedeeld in de teams.

TACTISCH OVERLEG

Aan het eind van het jaar is het tijd voor de
salarisverhogingen. De stappen die daarin
gemaakt kunnen worden zijn bij iedereen
bekend. De medewerker en manager gaan Met elkaar werken we aan zoveel mogelijk
met elkaar in gesprek om terug te blikken transparantie, ook wanneer het om lastige
op de ontwikkeling in het afgelopen jaar, of kwetsbare zaken gaat. Een voorbeeld
aan de hand daarvan schrijft de manager

OPENHEID
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4. LUISTEREN
VRAGEN & FEEDBACK
Wij kennen geen vastgelegde structuur
voor het stellen van vragen. We proberen
wel de lijnen tussen werknemers, managers en directie zo kort mogelijk te houden.
Er is sprake van verschillende lagen in de
organisatie, maar dat mag de mogelijkheid
om vragen te stellen niet in de weg staan.
Het is vooral belangrijk dat iedereen weet
wie waarover gaat. Niet alleen op directieniveau, maar ook op het SEC. Regelmatig
wordt een update gegeven over wie
bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor ICT,
marketing of verloning.

overspoeld met allerlei vragen. Als een
werknemer een idee of vraag heeft voor
iemand van bijvoorbeeld marketing, is het
gebruikelijk dat de manager daar ook van
op de hoogte wordt gesteld. Op die manier
houdt het management (en daarmee ook
de directie) zicht en controle op wat er leeft
in de organisatie.
Om ervoor te zorgen dat er interactie is
tussen de werkvloer en de directie begin
je je carrière bij ons met de training ‘Start
with the Why’. Tijdens die training is de
directie (en/of ondernemers) aanwezig
voor een vragenuurtje. Daarin mag
iedereen alles vragen. Op die manier wordt
direct een laagdrempelig contact gecreëerd met de directie en ondernemers.

De directie probeert zoveel mogelijk op
alle vestigingen aanwezig te zijn. Gemiddeld zijn ze één keer in de week of één
keer in de twee weken op elke vestiging.
De vestigingsmanager is het eerste Ze zijn dan ook beschikbaar voor vragen.
aanspreekpunt voor het team. Alle managers hebben hun eigen vestiging en zijn We besteden veel tijd aan voortgangsdaar in principe minimaal vier dagen gesprekken. De frequentie is afhankelijk
per week aanwezig. Als de manager het van hoe lang de medewerker er zit en
antwoord niet weet, kan die de werknemer verschilt per manager. Over het algemeen
doorsturen naar de directie of dat zelf worden die gesprekken minimaal één
oppakken. Op die manier blijft de manager keer in de vier weken en maximaal wekeop de hoogte en wordt de directie niet lijks gevoerd. Het is aan de manager om
te zorgen voor een persoonlijke aanpak
15

van het gesprek. De een werkt graag met
een duidelijk ontwikkelplan, de ander doet
het liever op gevoel. De focus is wel voor
iedereen hetzelfde: persoonlijke ontwikkeling, zowel werkinhoudelijk als privé.
Daarin is dus ook veel ruimte voor het
delen van informatie en stellen van vragen.
Tijdens
bovengenoemde
momenten
kunnen niet alleen vragen gesteld worden,
maar ook informatie en successen gedeeld
worden. Daarnaast zitten we met z’n allen
in een WhatsApp-groep waarin korte
mededelingen worden gedaan. Bijvoor-

beeld bij een storing in het systeem. Maar
we stimuleren daarmee ook het vieren van
kleine successen. Bijvoorbeeld wanneer
iemand zijn eerste uitzending heeft geregeld, een opleiding is behaald of wanneer
een vestiging de begroting heeft gehaald.
Voor meer persoonlijke vragen of dingen
die niet met de manager gedeeld kunnen
worden, is Rieneke als HR-adviseur
beschikbaar. Zij zorgt ervoor dat er extra
wordt omgekeken naar mensen die dat
nodig hebben. Bijvoorbeeld in het geval
van langdurige ziekte, maar ook bij een
lastige privésituatie. Rieneke maakt ook
graag tijd om even het verhaal van iemand
aan te horen en oog voor de ander hebben.
De lunchpauze is heel belangrijk! Niet
alleen om even bij te komen, maar ook om
elkaar beter te leren kennen. We hebben
allemaal van 12.00 uur tot 13.00 uur pauze.
Doordat het een gezamenlijk moment
is, ontstaan er onderlinge gesprekken.
Soms zijn dat oppervlakkige gesprekken
over weekendplannen of feestjes, maar
regelmatig gaat het ook over levensovertuigingen en worden daar discussies over
gevoerd. Doordat het hele team daarbij
aanwezig is, wordt iedereen daarbij
betrokken en word je vanaf je eerste dag
aangespoord om je mening te geven en
naar anderen te luisteren.

SUGGESTIES EN
INVLOED
Jaarlijkse strategiedag
De begroting voor het komende jaar
wordt vastgesteld door de directie en
ondernemers en tijdens de jaarlijkse
strategiedag worden die plannen aan ons
allemaal gepresenteerd. Een groot deel
van de dag wordt gebruikt om met elkaar
na te denken over ‘hoe’ we de doelen
gaan behalen. Daarin is veel ruimte voor
iedereens ideeën. In 2019 was er extra
aandacht voor goed werkgeverschap. In
groepjes hebben we daarover nagedacht
en de ideeën werden genoteerd. Een heel
concreet voorbeeld daarvan is de wens dat
iedereen twee beeldschermen zou krijgen.
Dat idee is binnen twee maanden uitgerold
en iedereen krijgt nu twee beeldschermen!

Roloverleggen
Tijdens de roloverleggen worden er ook
veel ideeën opgehaald. De relatiebeheerders bedenken bijvoorbeeld met elkaar
het jaarlijkse relatiegeschenk voor de
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klanten en de recruiters denken na over
een uitje of cadeautje voor de uitzendkrachten. Hierin ligt veel vrijheid en
verantwoordelijkheid bij de intercedenten
en recruiters. Zij weten het allerbeste wat
bij onze klanten en kandidaten past, omdat
zij ze echt kennen.
Die vrijheid en verantwoordelijkheid komt
ook terug op het gebied van marketing.
We hebben goede marketingadviseurs
in dienst die alles weten over de mogelijkheden van social media, advertenties
en andere uitingen. Maar zij werken niet
dagelijks met onze doelgroep. Daarom is
er een nauwe samenwerking tussen de
marketingafdeling en de vestigingen. Elke
vestiging heeft een budget voor marketingdoeleinden. Het team denkt zelf na
over hoe dat het beste besteed kan worden
en zet dat uit met de marketingadviseur.
Op die manier versterken we elkaar.
De managers en directie zijn open over
waar ze mee bezig zijn en vragen daarin
ook vaak de mening van andere medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe
we HR-partner kunnen worden van onze
klanten, maar ook wie een goede kandidaat zou zijn om een nieuwe vestiging te
openen. De uiteindelijke beslissing wordt
altijd genomen door de directie, maar
de mening van medewerkers is daar in

wel belangrijk. We willen daarin open en Soul Spotters
HR-partnerschap.
transparant zijn en iedereen stimuleren
We hebben veel creatieve collega’s met
om een mening te vormen.
ideeën, wijsheden en tips die niet ter
sprake komen tijdens bovengenoemde
momenten. Daarom hebben we sinds
Teambuidling
kort Soul Spotters. Dat is een systeem
We vinden samenwerken belangrijk, waarmee je door middel van speciale
maar samen ‘spelen’ minstens zo belang- kaartjes jouw ideeën de organisatie in kunt
rijk. Naast alle borrels, uitjes en andere sturen. Er zijn elf categorieën: Dagstarts,
samenkomsten komen er ook steeds LEOO-cultuur, intakes, acquisitie, teampersoonlijke/professionele
meer ideeën uit alle lagen van de orga- building,
ontwikkeling,
HR-partnerschap,
work life
nisatie. Bijvoorbeeld een avond samen
FIFA spelen, zaalvoetbaltoernooi of een balance, effectief werken, MVO en eigen
stapavond. Deze initiatieven worden vaak wijsheden. Vervolgens kies je één van de
door een kleine groep bedacht en iedereen zes vormen: quotes, anekdotes, vragen,
mag aansluiten. Iedereen is welkom, maar feiten, gespreksvormen en tips.
niemand is verplicht. Deze momenten
zorgen voor meer onderlinge connectie en
we leren elkaar zo nog beter kennen. Dat Twee voorbeelden:
helpt ook in het werk.

1. Categorie: HR-partnerschap
Vorm: Tip
Uitwerking: Evalueer ook voor jezelf de 2. Categorie: Acquisitie
relatie met de klant. Wat zou jij zelf beter/
Vorm: Quote
anders willen zien? Ga daarover in gesprek
Uitwerking: Vaak gehoorde quote als
met je klant.
je een klant benadert met een goede
Toelichting: Hiermee ontstaat een gelijk- kandidaat: “Goed dat je belt. Ik zocht
waardig gesprek en dat is de basis voor net iemand/ er vertrekt net iemand / ik
heb net een vacature binnen gekregen.”
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of conflicten uitspreken. We geloven in een
open cultuur. We brengen veel van onze
tijd door met collega’s en het is zonde als
dat niet goed voelt vanwege onderlinge
irritaties. We geloven niet dat we daarmee
alle conflicten kunnen voorkomen, maar
wel dat we van elkaar kunnen leren hoe
we ermee omgaan. Deze gesprekken zijn
Alle teams krijgen de kaartjes met wijs- onder leiding van de directie, maar de
heden, zodat we van elkaar kunnen leren manager kan dat ook zelf initiëren. Meer
en zo blijft de directie ook op de hoogte van over de teamsessies lees je in hoofdstuk 6.
wat er speelt.
Er kunnen zich ook situaties voordoen die
niet in de groep besproken kunnen worden.
Dit kan tijdens een één op één gesprek
met de manager. De manager moet altijd
beschikbaar zijn om zulke gesprekken te
kunnen voeren.
Toelichting: Omdat jij je klant of de kandidaat precies op het goede moment belt,
voelt het voor hen misschien als toeval
waardoor ze positief verrast zijn. Door
ondernemend te zijn dwing je dat positieve
gevoel zelf af.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Tijdens de inwerkperiode is er veel
aandacht voor het opbouwen van
vertrouwen. Marije houdt als corporate
recruiter contact met de werknemer tot
hij/zij echt aan het werk is. De manager
zorgt de eerste weken voor een wekelijks
gesprek om te bespreken hoe het gaat.
De directie zorgt vaak dat één van hen de
nieuwe medewerker in de eerste of tweede
week een hand heeft gegeven. Die basis is
nodig om gesprekken over conflicten aan
te kunnen gaan.

Voor zaken als seksuele intimidatie,
agressie en geweld is een protocol opgesteld binnen de kader van het Arbo-beleid.
Er is binnen Westerduin een mannelijke en
een vrouwelijke vertrouwenspersoon die
de belangen behartigt van slachtoffers van
seksuele intimidatie, agressie en geweld.
Voor alle overige vertrouwelijke zaken is er
een apart vertrouwenspersoon.

Tijdens teamsessies kunnen we irritaties
18
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5. BEDANKEN

laatste twee maanden van het kalenderjaar wekelijks via een vlog door Jan en
Gert, ruim aandacht gegeven aan de vestiBedanken doen we op verschillende ging die ofwel het dichtst op de begroting
manieren, zowel op de formele als ook op zit, of wel het hoogste aantal uitzenduren
van de week heeft.
de informele manier.
Wanneer we de begroting van het desbetreffende jaar hebben behaald, wordt er
een lang weekend naar een buitenlandse
stad georganiseerd voor het voltallige
personeel. De afgelopen jaren zijn we
in Rome, Barcelona en Porto geweest.
Dergelijke weekenden worden royaal
georganiseerd, alle kosten zijn voor rekening Westerduin en er vinden diverse
activiteiten en etentjes plaats. Kortom,
een goed, royaal aangekleed weekend weg
(vrijdag t/m maandag).

ting van het kwartaal is gehaald. Het is
wel verplicht om zeker één keer per jaar
een teamactiviteit met het gehele team te
hebben. Het teambudget is € 150 p.p.

Sinds 2018 hebben we een bonusregeling
in leven geroepen. Deze bonusregeling is
gebaseerd op de omzetgroei en margepercentage. Jaarlijks worden daarvoor de
percentages vastgelegd door de directie,
Jan, Gert, Tineke en Maarten.
Als een collega zijn/haar SEU examen
heeft behaald (is verplicht), dan ontvangt
hij / zij een kleine attentie (bijvoorbeeld
speciaal biertjes, pakketje met wijn en
noten of een bos bloemen).

FEESTEN

Aan het begin van de zomer luiden we met
elkaar “de zomer” in, door middel van een
zomer BBQ. Deze BBQ vindt plaats op een
leuke, externe locatie, waarbij iedereen
Iedere vestiging heeft een budget waaruit een leuk “cadeautje” krijgt zoals een cool
successen gevierd kunnen worden, ieder strandlaken.
team is vrij om hier haar eigen invulling
aan te geven. Het ene team borrelt aan het Aan het einde van het jaar, vlak voor de
einde van de week zeer uitgebreid wanneer kerstdagen, organiseren we een kersteer bijvoorbeeld een goede weekomzet is vent, op een bijzondere locatie (Kasteel
geweest, of wanneer een medewerker een Amerongen, Centraal Museum Utrecht,
vast contract heeft gekregen, het andere Carré) om de medewerkers echt een
Daarnaast wordt er in de groepsapp in de team gaat uit eten wanneer de begro- ‘speciaal’ gevoel te geven. Ook geven we

TEAMBUDGET

21

dan zeer royale kerstcadeaus (de medewerker ontvangt een enveloppe met mooie
vouchers en kan er daar één van laten
verzilveren. Recente voorbeelden hiervan
zijn: een iPad, iWatch, hotelovernachting
inclusief diner en ontbijt bij Hotel Oranje,
diner voor 2 personen bij een Michelin
sterrenrestaurant, cadeaubon van de
Bijenkorf, abonnement op een tijdschrift
naar keuze, abonnement op Bloomon). De
waarde van de vouchers was de afgelopen
jaren € 400,-.

geldbedrag van 750 euro. Wanneer de
medewerker de organisatie verlaat,
ontvangt hij een cadeau/geldbedrag
t.w.v. 100 euro per gewerkt dienstjaar. De
medewerker mag in alle bovengenoemde
situaties aangeven of hij/zij een cadeau
wenst of liever een geldbedrag. Voorbeelden van cadeaus die de afgelopen
jaren zijn gegeven; een horloge, bergschoenen, een tas.
In 2018 was één van onze collega’s 10 jaar in
dienst, dit was voor ons een uitzonderlijke
situatie. De betreffende medewerker heeft
als waardering voor dit lange dienstverband, één maand betaald verlof ontvangen
en een bedrag van € 1000,-- welke aan een
goed doel (door onze collega te bepalen)
overgemaakt is.

JUBILEA VIEREN
Bij jubilea (geen bijzonder aantal jaren),
geven we de medewerker een attentie ter
waarde van ca. 15 euro.
Bij een jubileum van 5 jaar geven we de
medewerker een cadeau of geldbedrag
van 250 euro. Bij 12,5 jaar een cadeau/
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6. ONTWIKKELEN
We zijn heel blij met en trots op onze
collega’s en we willen ze graag bij ons
houden. Daarom vinden we het belangrijk om perspectief en uitdaging te bieden.
In 2019 is om die reden een opleidingsplan opgesteld. Daarnaast is persoonlijke
ontwikkeling één van de belangrijkste
thema’s binnen Westerduin en dat komt op
verschillende manieren naar voren:

OPLEIDINGSPLAN
0-6 maanden in dienst: Training Start with
the Why: gericht op persoonlijke drive om
te werken. Overige trainingen gericht op
de functie van de werknemers, uitgevoerd
door Artra.
6 maanden of langer in dienst: Roloverleggen: overleggen die verder ingaan op
je functie. Recruitmentoverleg behandelt
bijvoorbeeld vragen als ‘Hoe zijn we online
beter zichtbaar?’ of ‘Hoe binden we onze
kandidaten?’. Omdat er juniors, mediors
en seniors aanwezig wordt er veel van

elkaar geleerd. Onderdeel van de rolover- en persoonlijke groei. Omdat de groepjes
leggen zijn twee excursies of seminars per altijd gemengd zijn kunnen we daar veel
jaar. Bijvoorbeeld een excursie naar een van elkaar leren.
grote contractklant.
2 jaar of langer in dienst: Scholingsbudget
van € 1.500,- per persoon per jaar. Dit
mag ingezet worden voor een opleiding,
workshop of sessie die bijdraagt aan
persoonlijke ontwikkeling.

CULTUURBIJEENKOMSTEN
Vier keer per jaar worden we allemaal
uitgenodigd voor een cultuurbijeenkomst.
De bijeenkomst start altijd met tijd om je
collega’s informeel te spreken, gevolgd
door een kort soort college en daarna is
er ruimte voor een verdiepend gesprek in
kleinere groepjes. Er is veel ruimte voor
discussie. De thema’s verschillen per keer
maar hebben altijd te maken met balans
in werk en privé en impact op je (werk-)
omgeving.

VOORTGANGSGESPREKKEN

De persoonlijke gesprekken tussen
leidinggevende en werknemer zijn
gericht op ontwikkeling. Drie thema’s
zijn belangrijk: persoonlijke ontwikkeling,
(commerciële) resultaten en privésituatie. De managers zijn vrij om dat op hun
eigen manier in te vullen. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan. De rol van
Zoals genoemd in hoofdstuk 4 bespreken de manager is coachend en het doel van
we tijdens de jaarlijkse strategiedag met het gesprek is vooral reflecteren op de
elkaar de begroting voor het komende jaar. ontwikkeling. In uitzonderlijke gevallen
We denken dan samen na over onze missie
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kan er een traject worden gestart met een een ander. Tijdens teamsessies is daar
externe partij, bijvoorbeeld een psycho- aandacht voor. Deze gesprekken zijn op
teamniveau en worden georganiseerd door
loog of andere vorm van hulpverlening.
de directie en aanvullend door de manager.
Als aanvulling hierop krijgen we een De gesprekken die gevoerd worden gaan
aantal keer per jaar de kans om een een laag dieper. Iedereen wordt uitgegesprek in te plannen met een professi- daagd om te reflecteren op onze eigen
onele hulpverlener. Die gesprekken zijn ontwikkeling en om eerlijk en open naar
altijd persoonlijk en vertrouwelijk en de elkaar te zijn. Het is ook een moment
inhoud (vaak privé-gerelateerd) wordt niet waarin waardering en kritiek naar elkaar
gedeeld met iemand bij Westerduin.
wordt uitgesproken. Het belangrijkste doel
van een teamsessie is zorgen voor een
Binnen Adhocdocent geldt al vele jaren open en veilige cultuur en van elkaar te
het principe van een koffiemoment. Het leren.
is een driewekelijks moment waarop
de manager maximaal een halfuur met Tijdens de laatste teamsessie hebben we
een medewerker een kop koffie doet. het gehad over onze kernwaardes. Naast
Er kunnen tijdens dit moment diverse onze eigen mening te geven, hebben we
onderwerpen ter sprake komen: van toen ook door de bril van onze klanten en
behaalde successen, teamsfeer, verdeling uitzendkrachten gekeken naar o.a. onze
qua taken. De voortgang van de mede- service, vindbaarheid en uitstraling.
werker wordt op deze manier terugkerend
besproken en gemonitord. Er wordt door
de manager geen verslag gelegd, maar
wel actie ondernomen waar nodig.

Teamsessies worden door de directie
structureel ingepland (ongeveer vier keer
per jaar). Wanneer de situatie erom vraagt,
bijvoorbeeld bij onenigheid in het team of
het vertrek van een collega, kan er ook
een extra sessie worden ingepland. De
manager zorgt ervoor dat er in de tussentijd ook goede gesprekken met het team
worden gevoerd.

STRATEGISCH
OVERLEG
Voor de ondernemers, directie en managers wordt er vier keer per jaar een
Strategisch Overleg gepland. Deze zijn
altijd gericht op leiderschap en worden
verzorgd door een uitgenodigde spreken.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld systeemdenken en integriteit in leiderschap. De
dagen zijn vooral ter inspiratie.

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

TEAMSESSIES
Oog voor de ander is erg belangrijk binnen
onze organisatie. Dat houdt ook in dat
we oog hebben voor de ontwikkeling van

leden zijn ooit begonnen als intercedent bij
Westerduin. De doorgroeimogelijkheden
naar een leidinggevende functie zijn altijd
duidelijk geweest.
Door de groei van de afgelopen jaren is
er ook meer perspectief ontstaan voor
mensen die geen leidinggevende ambities
hebben. Met de komst van het SEC zijn er
veel mogelijkheden ontstaan voor werknemers die geïnteresseerd zijn in marketing,
backoffice-zaken of wet- en regelgeving.
Ook de komst van nieuwe vestigingen,
het opzetten van Talent en de overname
van Adhocdocent dragen daaraan bij. Als
blijkt dat iemand in een bepaalde positie
niet goed tot zijn of haar recht komt, wordt
altijd gekeken of dat op een andere plek of
in een andere rol wel lukt.
Daarnaast worden de rollen zelf steeds
uitdagender omdat we meer nadruk
leggen op het creëren van visie. Het is niet
de bedoeling dat het werk een ‘kunstje’
wordt. Het is de taak van de managers
en directie om werknemers uit te blijven
dagen om hun eigen doelen te bepalen en
te behalen.

Bijna alle vestigingsmanagers en directie-
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7. ZORGEN
BALANS VINDEN &
SPECIALE GEBEURTENISSEN
Waar wij heel duidelijk voor staan, is dat
we een goede werk-privé balans zeer
belangrijk vinden. Wij geloven dat een
goede balans op lange termijn essentieel
is in het vitaal houden van ons personeel.
De medewerkers ontvangen daarom een
halfuur lunchpauze betaald, naast het
halfuur onbetaald. De werkdag wordt
gestart met een moment om gezamenlijk
koffie te drinken en het houden van een
social talk zodat we van de andere teamleden weten hoe men erbij zit. Het maken
van overuren wordt sterk ontmoedigd, dit
komt daardoor ook nauwelijks tot niet voor.

ling, maar zeker ook om de ander. Door
samen de scherpte op te zoeken, creëer
je een optimale omgeving om tot groei te
komen. De medewerkers die bij Westerduin Groep werken zijn trots op de cultuur,
ervaren hun werk als betekenisvol en
werken met een gevoel van perspectief.
Wij bestaan omdat we vanuit waardevolle
teams onze omgeving willen inspireren
om in beweging te komen en daarmee te
groeien, in alle opzichten. Wij werken met
heel veel gedrevenheid en enthousiasme,
maar vinden ontspanning ook belangrijk. Daarom gaat na acht uur werken de
computer uit. Je privéleven is namelijk net
zo belangrijk als je baan. Eén ding hebben
al onze werknemers gemeen: We zijn een
beetje eigenwijs! Als iedereen zegt dat iets
niét kan, zien wij de kans en pakken we
die.”

MEER DAN WERK

De medewerkers ontvangen ieder jaar,
Ook in onze personeelsadvertenties bena- naast de standaard 28 verlofdagen, 2
drukken we de goede werk privé balans, betaalde dagen om met het team vrijzie hieronder:
willigerswerk te verrichten. Dit zijn geen
directe vakantiedagen, maar wel zgn.
“Kies je voor een baan bij de Westerduin “maatschappelijk betrokken” dagen die
Groep dan ben je in beweging. Het gaat bijdragen aan de persoonlijke ontwikkedaarbij om jezelf en je eigen ontwikke29

ling en het Oog voor de ander, waardoor
men meer of andere waardering krijgt
voor de sociale omgeving en tijd krijgt voor
bezinning. Hiermee wordt gezorgd voor
enerzijds de mensen om ons heen die het
nodig hebben, anderzijds is dit ook een
indirecte zorg naar de medewerkers om
in de tijd van de “baas” van betekenis te
zijn voor de ander wat weer zorgt voor een
“goed” gevoel (de psychologische gezondheid kan hiermee toenemen). De sociale
cohesie wordt hierdoor in de teams ook
versterkt.
We hanteren geen bedrijfsvakantie, hierdoor kunnen medewerkers over het
algemeen vrij nemen wanneer het hen het
beste uit komt. Uiteraard dient er wel in
zeker mate rekening gehouden te worden
met de bezetting op de vestiging. Binnen
Adhocdocent wordt er gevraagd minimaal
50% van de vakantiedagen op te nemen in
de schoolvakanties.

BIJZONDER VERLOF
EN DE DAGELIJKSE
PRAKTIJK
Er staat een formeel beleid ten aanzien
van verlof bij bijzondere gebeurtenissen op
papier, (conform de huidige wet en regelgeving) echter, hier wijken we in bijzondere
situaties ruim van af. Twee recente voorbeelden, de moeder van een collega was
terminaal ziek, hij heeft hiervoor ca. 4
weken betaald verlof ontvangen. Formeel
staat er een beleid op papier rondom
Langdurig/Kortdurend zorgverlof. Echter
in de praktijk gaan we hier veel soepeler
mee om.
Een ander voorbeeld: de vrouw van een
collega werd zeer ernstig ziek, een vorm
van kanker waarbij ze meteen langdurig opgenomen moest worden in het
ziekenhuis. Kort daarvoor waren ze
ouders geworden van een eerste kindje.
Dit was een crisissituatie, hij heeft vier
weken betaald verlof ontvangen, daaraan
aansluitend heeft hij 8 dagen kortdurend
zorgverlof ontvangen (70% doorbetaald).

Bij geboorte, huwelijk etc. volgen wij de uur) waarin de teamleden worden uitgealgemene wet en regelgeving binnen daagd om fysiek het maximale uit zichzelf
Nederland en de CAO ABU.
te halen.

GEZOND OP
KANTOOR
Op alle vestigingen hebben we goede
verstelbare
bureaustoelen,
sta/zit
bureaus, grote beeldschermen en onze
ruime kantoren zijn mooi ingericht met
veel gevoel voor detail.

We vinden het belangrijk dat onze collega’s goed voor zichzelf zorgen, in het
kader daarvan bieden we de medewerker
met regelmaat de mogelijkheid om,
gratis of tegen een gereduceerd tarief,
We hebben ook oog voor de vitaliteit van deel te nemen aan diverse activiteiten of
onze collega’s en organiseren jaarlijks congressen zoals een Kloosterweekend,
sportactiviteiten zoals de Westerduin Tour Living Lightly, Global Leadership Summit.
(wielrennen met elkaar), we geven onze
medewerkers de gelegenheid om deel
te nemen aan de Vikingrun. Ieder jaar
bedenken we weer een sportactiviteit in
het kader van vitaliteit, passend bij de interesses van onze collega’s. Voor het team
van Adhocdocent komt er sinds 2017 tweewekelijks een personal trainer. Een mooi
moment tijdens werktijd (16.00 - 17.00

WIJ BLIJVEN VITAAL
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8. VIEREN
Een van de waarden van de Westerduin
Groep is ‘Oog voor de ander’. Vanuit deze
waarde wordt er vormgegeven aan het
bevorderen van plezier en vriendschap
onderling. Er zijn genoeg (grote en kleine)
redenen om iets te vieren en met elkaar
tijd te nemen om te genieten van het
succes dat er met elkaar is gehaald.

organiseren. Bijvoorbeeld om het succes hoogte gehouden van de voorbereidingen
te vieren van een goede weekomzet of de van de tour. Het minder sportieve deel van
eerste plaatsing van een intercedent.
de organisatie blijft tijdens de tour op de
hoogte van de uitzonderlijke prestaties van
Zoals eerdergenoemd, ontvangt een de fietsende collega’s.
medewerker bij een dienstjubileum een
attentie. Dit geldbedrag varieert per aantal
dienstjaren. Tijdens deze momenten wordt
de samenwerking gevierd. We willen onze
waardering tonen.

Dankzij de Whatsapp groep en de interne
nieuwsbrief van de organisatie worden
de successen op individueel en vestigingsniveau binnen de gehele organisatie
gedeeld. Vieren is ook delen! Wanneer
een succes gedeeld wordt op Whatsapp,
volgt er meestal een eindeloze stroom van
Wij hebben oog voor de successen van enthousiaste reacties en complimenten
het individu, maar we richten ons voor- richting de medewerker of het team dat
namelijk op het vieren van successen in hard gewerkt heeft aan het succes.
het team. Zo gelden er bijvoorbeeld bij
behaalde doelstellingen geen individuele
bonussen, maar een bonus voor het team
als geheel. We doen het met elkaar!

INDIVIDUEN &
TEAMS

ORGANISATIE

Dankzij het budget van € 150,00 p.p. per
vestiging per jaar, kan elke vestiging haar
eigen invulling geven aan de momenten
waarop er reden is om iets te vieren. Dit
kan zowel gericht zijn op het succes van het
individu of het team. Er kunnen verschillende redenen zijn om een klein feestje te

Organisatiebreed worden er verschillende
activiteiten ingezet om het plezier en de
vriendschap onderling te bevorderen. Zo
wordt er aan het begin van de zomer een
BBQ georganiseerd, waar een wielerronde aan voorafgaat. Weken van tevoren
worden de wielrenners via de app op de
33

Jaarlijks wordt er een driedaagse stedentrip georganiseerd. Dit is voor veel
collega’s uitgegroeid tot hét hoogtepunt
van het jaar. Een moment waarop je met

elkaar op een informele manier tijd door- medewerkers van de verschillende vestibrengt en je collega’s beter leert kennen. gingen elkaar leren kennen.
Maar ook in combinatie met onze klanten
vieren wij onze successen. Er wordt taart
bezorg bij de start van een samenwerking
of er wordt een bos bloemen gebracht voor
het winnen van een award (vanuit Adhocdocent zijn dit bijvoorbeeld de klanten die
het predicaat ‘excellente school award’
hebben gewonnen).

De onderlinge samenwerking wordt hierin
ook gestimuleerd, aangezien voor de
organisatie van dit weekend jaarlijks door
interne medewerkers wordt georganiseerd.
Het kalenderjaar wordt afgesloten met
een groots kerstdiner. Deze kerstdiners
worden op exclusieve locaties georganiseerd. Gedurende het kerstdiner wordt er
door middel van speeches of bijvoorbeeld
een stand-up comedian teruggeblikt op
het jaar.
Vriendschap en plezier onder de medewerkers wordt door bovenstaande
momenten gestimuleerd en gefaciliteerd.
We waken er voor dat dit niet alleen tot op
vestigingsniveau reikt, maar dat juist de
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DE
LEN
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9. DELEN

werkdag en is ook privé te gebruiken;

overgenomen en ingevoerd. Het meest
recente onderzoek heeft plaatsgevonden
o Op het moment dat een medewerker in 2018.
twee jaar in dienst is, ontvangt hij/zij
jaarlijks een scholingsbudget (€1500,-). Onderstaande instrumenten zijn daarbij
Dit budget kan ingezet worden voor een gebruikt:
opleiding of training welke aansluit bij de
functie van de medewerker, als ook voor o Nationaal Beloningsonderzoek Human
de persoonlijke ontwikkeling van de mede- Capital Group
Naast de “gebruikelijke” arbeidsvoor- werker.
o CAO NBBU
waarden zoals een pensioenregeling,
onderscheiden we ons als werkgever in
o Intermediair salarischeck
een aantal secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden:
o Vergelijking met gelijkwaardige uitzendbureaus
o Iedere medewerker ontvangt bij een vast
contract een auto van de zaak (normaliter
De CAO ABU is in dit onderzoek buiten
wordt er na één jaar een arbeidsovereen- Eenmaal per 5 jaar vindt er een belo- beschouwing gelaten, aangezien deze
komst voor onbepaalde tijd afgesloten). ningsonderzoek plaats om er voor te blijven CAO al sinds 2012 verlopen is, daarvan
De medewerker kan daarbij zelf de keuze zorgdragen dat we marktconform belonen. zijn geen actuele gegevens ter vergelijking
maken uit een kleine auto waar geen eigen Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat beschikbaar.
bijdrage voor betaald hoeft te worden, of enkel de primaire arbeidsvoorwaarden
een auto in een hogere prijsklasse waarbij niet als enig bindmiddel werkt, het kan
er wel maandelijks een eigen bijdrage echter wel meewerken aan het binden en
ingehouden wordt. Bij de Senior vesti- boeien van nieuwe en zittende medewergingsmanager vervalt de eigen bijdrage kers. Dit onderzoek wordt gedaan door de
voor de auto van de zaak. Bij de overige HR-adviseur, Rieneke. De conclusies en
functies vervalt de eigen bijdrage als de aanbevelingen worden vervolgens aan de
medewerker in de Fase Senior + staat directie, Jan, Gertjan, Tineke en Maarten
gepresenteerd/gerapporteerd. Zij nemen
ingedeeld;
uiteindelijk de beslissing in welke adviezen o Zeer royale stedentrip naar een stad in
o iPhone van de zaak, deze ontvangt er al dan niet geheel of gedeeltelijk worden Europa (bij het behalen van de begroting);
iedereen meteen op zij/haar eerste

WAARDEREN &
BELONEN

NIVEAUS VAN BELONING VASSTELLEN

UNIEKE OF ORIGINELE MANIEREN
VAN BELONING
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o Cadeautje bij de jaarlijkse zomer BBQ;

gekomen;

werkwijze van Westerduin Personeel

o Zeer royaal cadeau en kerstevent;

o Aan iedere medewerker wordt de gelegenheid geboden om (max.) 6 gesprekken
te hebben met een professionele externe
coach. De kosten van deze sessies worden
door Westerduin betaald, de gesprekken
vinden plaats onder werktijd. Een medewerker kan tweejaarlijks gebruik maken
van deze mogelijkheid.

o Verschillende uitzendkrachten bellen
Westerduin op het moment dat ze een
nacht in de gevangenis zitten, vanwege
bijvoorbeeld teveel openstaande verkeersboetes

o Leuke cadeaus bij Sinterklaas;

o Als er door een interne medewerker
een nieuwe collega wordt aangedragen
en deze komt daadwerkelijk in dienst,
ontvangt hij/zij een beloning; deze acties
wisselen qua inhoud een paar keer per
jaar (€100,-/ goede fles wijn van Salentijn/ o Doorbetaalde lunchpauze van een half
hotelovernachting);
uur naast het onbetaalde half uur, zodat
er genoeg tijd is om op een ontspannen
o Cadeaus bij jubilea (zie ook hoofdstuk 5 manier met collega’s te lunchen.
Bedanken);
o Lunchbijeenkomst met Harmen, Reinier
en Maarten, de broers Westerduin, voor de
medewerkers die in dat afgelopen kwartaal jarig zijn geweest of in dienst zijn

o Loonvoorschoten, een volle tank benzine,
loonbeslagen of nieuw gereedschap. De
intercedenten hebben de vrijheid om dit
naar eigen inzichten te organiseren.
o Westerduin Wensboom; aan het einde
van het jaar mogen uitzendkrachten een
wens doen waarvan we er een aantal
uitkiezen en vervullen.

ONZE BIJDRAGE
AAN DE MAATSCHAPPIJ

o De Westerduin Weekendbox; een box
die eens in de drie a vier maanden wordt
uitgedeeld aan alle uitzendkrachten om
lekker het weekend in te gaan. De box
bevat allemaal luxeproducten zoals een
kappersbon, reep Tony, Rituals, een gezelWesterduin Personeel is sinds haar schapspelletje etc. De gedachten erachter
oprichting bezig met sociaal ondernemen. is dat we die uitzendkracht zo waarderen,
We krijgen niet alleen van veel uitzend- dat we fijn vinden om wat terug te geven.
krachten terug dat ze het zo erg waarderen
o De Westerduin MB-dagen. Elk team heeft
dat wij ze altijd een tweede kans bieden of
2 dagen per jaar die betaald worden door
toch die stap extra zetten.De verhalen zijn
de werkgever maar waarbij ze hun tijd en
te veel om hier allemaal op te schrijven
aandacht besteden aan Stichting Present.
maar om er toch woorden aan te geven
illustreren de volgende voorbeelden de
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