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Algemene informatie
Jobsrepublic houdt zich bezig met Recruitment
Marketing via social media en ontwikkelt technologie die de overstap naar een betere baan voor
kandidaten makkelijker maakt. We helpen organisaties bij het bereiken, verleiden en binnenhalen van de juiste kandidaten voor de vacatures
die de organisatie heeft.

Onze missie
Bij Jobsrepublic zetten wij technologie in om ervoor
te zorgen dat meer mensen in een baan belanden die
hen gelukkig maakt.

Why, how, what
Om helder te maken waarom we doen wat we doen hebben we onze why, how en what uitgewerkt. Deze wordt
gecommuniceerd binnen de organisatie en op onze site.

“I think it’s great that we help a lot of people find a job they
never thought of before” - Luis

WHY
Iedereen in de juiste baan
Jobsrepublic zet technologie in om mensen en werk dat
écht bij hen past bij elkaar te brengen. Wij geloven dat mensen die werk doen dat aansluit op hun passies, drijfveren en
talenten gelukkig zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Mensen die in hun kracht staan creëren samen optimale
succesvolle organisaties, waar het geweldig werken is. Wij
geloven dat voor iedereen de perfecte job bestaat. En wij
gaan ervoor zorgen dat ze elkaar vinden. Met die ambitie
staan wij dagelijks op.

HOW

De meeste mensen belanden
bij toeval in hun ideale baan.
Wij zijn er om dat toeval een
handje te helpen
De mooiste dingen gebeuren je op het moment dat je er
niet naar zocht. Wij geloven dat dat vaak ook zo werkt met
het vinden van je ideale baan. Wij laten je niet op zoek gaan
naar je ideale baan, maar zorgen ervoor dat die ideale baan
naar jou toe komt. Wij weten jou te vinden en exact te vertellen wat voor jou belangrijk is in het werk en de organisatie die we aan jou presenteren. We nemen je mee in de reis
naar nieuwe mogelijkheden en zorgen ervoor dat de stap
voor jou heel klein wordt. Zo brengen we jou in contact met
een betere baan. Dat is wat wij doen voor kandidaten. Zo
helpen we jouw organisatie aan de beste mensen.

WHAT
Social recruitment
marketing met de ideale
kandidaat als vertrekpunt
Wij verbinden mensen en werk dat beter bij hen past door
de inzet van recruitment marketing. Door onderzoek, data-analyse, contentcreatie en hypertargeting via social media weten wij exact de juiste kandidaten voor je organisatie
te werven. We bereiken ze waar ze zich bevinden, we verleiden ze met exact de juiste boodschap en zorgen ervoor dat
de stap tot solliciteren heel erg klein wordt.

People first
Wij geloven dat er voor iedereen een ideale baan is. Een
plek waarin je het optimale uit jezelf kunt halen. Dat geldt
natuurlijk in de allereerste plaats voor onze eigen teamleden. We zien het als een basisvoorwaarde dat wij zelf
(vrijwel), iedere dag met plezier naar ons werk komen. We
spenderen ontzettend veel tijd op ons werk en met elkaar,
dan mag het niet anders zijn dan dat we er met elkaar alles
aan doen om er voor iedereen een geweldige tijd van te
maken.
We zijn voortdurend aan het leren. Hoe creëer je veiligheid en vertrouwen? Hoe zorg je dat mensen gefaciliteerd
worden bij het nastreven van hun doelen en ambities? Hoe
bouw je aan een geweldige teamspirit waarbij iedereen
voor elkaar klaarstaat? Hoe zorg je dat de teamleden aangehaakt zijn op de organisatiedoelen en hoe zorg je ervoor
dat onze mensen trots ervaren? Tal van vragen die steeds
oplossingen en verbeterpunten opleveren.

De deelname aan GPTW is primair bedoeld om te leren van
de best practices van anderen. Hoe kunnen we leren van
de lessen die anderen al hebben geleerd bij het worden
van een geweldige organisatie waarbij werkgeluk, ambitie,
professionaliteit en gedrevenheid centraal staan.
Bij Jobsrepublic gaan de teamleden vóór onze klanten. We
hebben namelijk een rotsvaste overtuiging dat als wij de
beste mensen op de juiste plek hebben zitten, die samen
streven naar dezelfde doelen op basis van dezelfde kernwaarden en overtuigingen, dat dan de klanttevredenheid en
uiteindelijk uitstekende bedrijfsresultaten als vanzelf volgen.
Alleen met de meest gedreven, getalenteerde en gelukkige
collega’s kunnen wij ons ambitieuze doel om wereldwijd de
allerbeste in social recruitment marketing te worden - en
daarmee miljoenen mensen werkgelukkig te maken – bereiken. GPTW helpt ons als kompas om de juiste koers te
varen om onze doelen te realiseren.

Kernwaarden
De kernwaarden van Jobsrepublic zijn in 2018 opnieuw
opgesteld in samenwerking met het team. We kennen vijf
kernwaarden. In het hoofdstuk ‘Inspireren’ vertellen we hoe
we deze hebben samengesteld en hoe we deze tot leven
brengen.

Verantwoordelijkheid

Flexibiliteit

We hebben hart voor de zaak. We gedragen ons als eigenaar en trekken verantwoordelijkheid naar ons toe.

We innoveren voortdurend en anticiperen voortdurend
op nieuwe ontwikkelingen. Niets blijft zomaar bij het oude.
Alles mag veranderen.

Plezier
We maken het leuk en dragen bij aan een positieve sfeer.
Van werk moet je blij worden en successen moet je vieren.

Openheid
We zijn eerlijk en open naar elkaar en onze klanten. We
staan altijd open voor feedback en maken dingen altijd
bespreekbaar.

Deskundigheid
We zijn leergierig en blijven ontwikkelen. Zo voegen wij altijd
waarde toe voor onze collega’s en klanten.

Onze Pitch
Jobsrepublic bedient een breed pallet aan klanten en heeft
in de afgelopen drie jaar een volledige transitie ondergaan
met als uitkomst een geheel nieuwe propositie. Voor veel
teamleden leverde dit nogal eens verwarring op over hoe
we ons nu precies moeten positioneren. Om deze reden
wordt nu in iedere teammeeting de pitch van Jobsrepublic
genoemd. Een pitch die eenvoudig genoeg is om door iedere willekeurige toehoorder op +/- HBO niveau kan worden begrepen.

Onze Pitch:
Jobsrepublic helpt grote organisaties bij het vinden van nieuwe medewerkers. We zetten technologie in om mensen via
social media te bereiken, te verleiden en uiteindelijk binnen
te halen. We noemen dat social recruitment marketing.

We houden ons dus bezig met het bereiken, verleiden en
binnenhalen van de juiste kandidaten voor je vacature en
leveren deze warme leads af aan de organisaties waarvoor
wij werken.

We richten ons met name op dat deel van de arbeidsmarkt
dat nog niet actief op zoek is naar een baan, maar hier wel
voor open staat als iets heel goed aansluit bij zijn of haar
wensen

En daar zijn we heel succesvol in. Zo hebben wij inmiddels
2000 beveiligers binnengehaald voor Schiphol, maar werven
we ook met succes artsen, officieren van justitie, verpleegkundigen, overheidsmedewerkers en monteurs om er maar
een paar te noemen.

Met social recruitment marketing bereiken we exact de juiste
kandidaten voor je vacature via social media. Die mensen
krijgen vacature-advertenties te zien die op maat zijn gemaakt voor het persoonlijke profiel van de persoon die we
bereiken.

In 2018 wonnen we de Werf& Award voor beste recruitmentcase voor het binnenhalen van de beveiligers voor Schiphol.
We wonnen daarbij onder andere van Albert Heijn, Defensie
en nog 60 andere inzendingen.

Met behulp van verleidingstechnieken laten we kandidaten
doorklikken naar gepersonaliseerde vacaturepagina’s die de
voordelen van de vacature voor deze specifieke kandidaat
laten zien.
We maken het voor de kandidaten vervolgens heel erg makkelijk om te reageren en gaan in de minuten, uren, dagen
of weken daarna een geautomatiseerde dialoog aan met de
kandidaat om van een geïnteresseerde lead een echte sollicitant te maken.

Naast Social Recruitment Marketing houden we ons bezig
met Candidate Journey Optimalisatie. De candidate journey
is de reis die een kandidaat aflegt tussen het eerste moment waarop hij of zij in aanraking komt met de arbeidsmarktpropositie van een bedrijf tot het moment dat deze is
aangenomen (of afgewezen).

De producten
Alle activiteiten van Jobsrepublic richten zich op het bereiken, verleiden en binnenhalen van kandidaten. We zetten
hierbij de volgende producten in:

•

Werkenbij-sites

•

Convert, conversie-optimalisatie systeem (nieuw)

•

ONE, ons applicant tracking systeem

•

Hypertargeted social bereikcampagnes

•

Hypertargeted social verleidingscampagnes

Daarnaast hebben we de vacaturesites Gemeentebanen.nl
en Zorgbanen.nl

Historie
Jobsrepublic bestaat sinds 2001. Na de eerste startupfase
werd het bedrijf overgenomen door SDU uitgevers. In 2013
werd Jobsrepublic weer zelfstandig door een management
buy out door directeur Eric van Bourgonje. Hieronder een
korte beschrijving van de belangrijkste momenten in de
geschiedenis van het bedrijf.

“Het winnen van de Werf& Award voor het werven van 850
beveiligers voor Schiphol is het kantelpunt geweest. Vanaf dat
moment werden we zichtbaar in de markt en zijn we heel snel
gaan groeien.” - Eric

Jobsrepublic wordt
overgenomen door
Sdu Uitgevers

2001

Jobsrepublic opnieuw
zelfstandig na een
management buy-out
door Eric van Bourgonje die al sinds
2001 bij de onderneming betrokken was.

2010

2007
Oprichting Jobsrepublic. Het bedrijf had
in de eerste jaren een
volledige focus op
de arbeidsmarkt van
de overheid. Hierbij
stonden de vacaturesite Gemeentebanen.
nl en elf regionale
mobiliteitsnetwerken
voor decentrale overheden centraal.

Eerste grote
profitklant I-SEC
Schiphol

2016

2013
Verhuizing van Alkmaar naar Amsterdam

FD Gazellen Award
voor snelgroeiende
bedrijven

2018

2017
Aanpassing propositie met een focus
op recruitment
marketing via Social
Media

2019
Start betreden
zorgmarkt
Winnaar Werf&
Award voor meest
impactvolle recruitmentcase

Onze klanten

Jobsrepublic levert aan een
breed pallet van klanten
Jobsrepublic levert aan een breed pallet van klanten. De
omzet is gelijk verdeeld over overheid, zorg en profit. Iedere
sector is dus goed voor een derde van de omzet. Naast circa 230 decentrale overheden werken we voor een dertigtal
zorginstellingen en enkele tientallen grote profit organisaties.

Team Jobsrepublic
Op dit moment bestaan we uit ongeveer 30 Jobsrepublicans. Waar expertise nodig is, huren we deze in. Daardoor
hebben we naast onze vaste collega’s een kern van freelancers die passen bij wie wij zijn als organisatie en team.
Waar we ooit startte met een kleine groep collega’s zijn we
nu verdeeld in teams. Elk team heeft een teamlead/manager. De belangrijkste uitdaging bij de groei is, naast het
borgen van de cultuur, de communicatie tussen de teams.
Dit wordt in 2020 speerpunt. Voorkomen moet worden dat
er silo’s ontstaan wanneer we nog verder groeien.
Uit een recente brainstorm met het hele team is dit ook als
belangrijkste aandachtspunt naar voren gekomen.

Er wordt een projectteam gevormd van teamleden uit de
verschillende teams om op zoek te gaan naar best practices
van cross-team communicatie en voorstellen te doen voor
verbeterpunten en veranderingen. De teams zijn:
•

Sales

•

Jobmarketing

•

Customer Succes & Delivery

•

Development

Zij worden ondersteund en gefaciliteerd door Office management, Finance en People Operations en onze directeur
Eric van Bourgonje.

Sales

Jobmarketing

Customer succes & Delivery

Development

Management

Diversiteit
Bij Jobsrepublic streven we naar zoveel mogelijk diversiteit.
Bij de werving van nieuwe medewerkers proberen we hier
rekening mee te houden. We geloven erin dat diverse organisaties beter zijn dan homogene organisaties. We zijn een
hecht team, maar de individuen daarin zijn heel verschillend en hebben doorgaans een heel verschillende achtergrond. Er zijn geen binnen Jobsrepublic geen ‘kliekjes’.

English please!
De afgelopen tijd is ons team internationaler en meer
divers geworden. Ook voor de toekomst streven we naar
diversiteit en verdere internationalisering.
Om ervoor te zorgen dat onze buitenlandse developers
zich onderdeel van het team voelen wordt een strikt beleid
gevoerd op het spreken in het Engels op de momenten dat
deze teamleden aanwezig zijn. In de development room is
Engels de voertaal. Ook als je daar als Nederlander met een
andere Nederlandstalige collega overleg voert of een gesprek hebt over het weekend. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke ruimtes. Zodra één van de buitenlandse collega’s
in die ruimten aanwezig is word je geacht direct je gesprek
te vervolgen in het Engels.
We voeren daar actief beleid op. De teamleden worden bij
de kwartaalmeetings steeds weer op het nut van deze regel
gewezen en vooral ook uitgelegd wat het gewenste gedrag
is. Teamleden die zich hier onvoldoende aan houden worden hierop aangesproken.
Alle interne communicatie is Engelstalig. Dit geldt ook voor
meetings, speeches en alle andere momenten waarbij met
het hele team wordt gecommuniceerd.

Het ‘English please!’ programma is ook opgenomen in de
onboarding van nieuwe medewerkers. Het komt aan bod in
de sessie over onze cultuur die wordt verzorgd door directeur Eric van Bourgonje.

Ons kantoor
Ons kantoor zit in Amsterdam in een kantorenverzamelgebouw vlak bij de ring en station Lelylaan. We hebben verschillende open ruimtes met
flexibele werkplekken. Je komt binnen in een grote
ruimte met een open keuken met grote lunch- en
vergadertafel. Dit is het hart van Jobsrepublic waar
klanten en relaties worden ontvangen, waar dagelijks gezamenlijk wordt geluncht, waar kennisdeling
en kwartaal -en teammeetings plaatsvinden en niet
te vergeten waar de borrels en feestjes worden
georganiseerd.

Ambitie en toekomst
Jobsrepublic heeft de ambitie om wereldwijd de beste partij
te worden in social recruitment marketing en candidate
journey optimalisatie. Doordat wij er zijn veranderen meer
mensen van baan en komen meer mensen terecht in een
baan waarvan ze gelukkig worden.

In termen van omzet heeft Jobsrepublic de ambitie om de
komende vijf jaar met gemiddeld 53% per jaar te groeien.
Deze omzetgroei komt vooral voort uit autonome groei in
Nederland, het sluiten van partnerships en de stap naar het
buitenland.

Onze ambitie is om in 2024 een miljoen mensen aan een
betere baan te hebben geholpen en daarmee een belangrijk aandeel te hebben in het geluk van individuen en de
mensen om hen heen.

Bovenstaande is onderdeel van een vijfjarenplan dat ook
wordt gedeeld met de teamleden.

Onze strategie voorziet erin dat wij in 2023 marktleider zijn
in Nederland op ons vakgebied en dat wij vanaf 2020 de
eerste stappen naar het buitenland gaan zetten. Deze eerste verkenningen lopen via bestaande klanten in Nederland
met internationale vestigingen. Dit zal in 2020 en 2021 de
route zijn.
Bij expansie naar het buitenland kijken we vooral naar Zuidoost Azië en Europa.

Werven &
selecteren
In onze werving laten we Jobsrepublic zo goed mogelijk
zien. We brengen de sfeer over en vertellen waar we voor
staan. Door veel met eigen beeld te werken kunnen potentiële medewerkers een goede indruk krijgen van de sfeer
en werkomgeving. De echte cultural fit moet blijken uit de
gerichte vragen die we daarover stellen in de gesprekken
met kandidaten in het selectieproces.

Employer brand
Met de site www.werkenbijjobsrepublic.nl laten we zien wat
Jobsrepublic is, waar we voor staan en wie er werken. De
site bevat veel beeldmateriaal en een video die een goede
indruk geven van de sfeer binnen de organisatie. Met tekst
maken we duidelijk wat we doen en hoe wij zijn als werkgever. Kennelijk slagen we hier goed in want regelmatig horen
wij van kandidaten dat onze organisatie ook echt is wat we
online uitstralen.
We richten ons in de werving vooral op (latent) werkzoekenden in de regio Amsterdam. Hiervoor zetten wij onze eigen
scial recruitment marketingcampagnes in.
Voor moeilijke vacatures zetten we campagnepagina’s in.
Zoals deze voor Student marketeers:
https://www.werkenbijjobsrepublic.one/student-online-marketeer/
Of deze voor account executives.
https://www.werkenbijjobsrepublic.one/account-executive-recruitment-marketing/
De site bevat een Engelstalig deel dat we inzetten voor Engelstalige vacatures voor het development team

Kandidaat centraal
Onze vacatures worden geschreven vanuit de waarde
propositie voor de kandidaat. We richten ons vooral op de
toegevoegde waarde die wij de kandidaat kunnen bieden.
De kandidaat staat centraal in de vacaturetekst en niet
Jobsrepublic.
Dit wordt ook doorgevoerd in de social recruitment advertenties. Zodra de vacature is opgesteld gaat het team
jobmarketing aan de slag om de beste kandidaten te vinden
en te enthousiasmeren voor de baan. Door het inleven in
de kandidaat die wij zoeken en voor hem of haar de meest
ultieme baan te beschrijven trekken we collega’s aan die
passen in ons team.

Selectieproces
Per vacature wordt gekeken welke (standaard)stappen in
het selectieproces het beste passen. Er zijn daarbij in elk
geval twee gespreksmomenten. Teamleden, teamleiders/
managers en Eric, onze directeur zijn gesprekspartners. Eric
neemt de kandidaten mee in het waarom van ons bestaan,
de missie, visie, kernwaarden en de doelstellingen van
Jobsrepublic.

Preselectie

Persoonlijke gesprekken

Op dit moment worden kandidaten nog primair beoordeeld
in de preselectie fase. De ambitie bestaat om in deze fase
meer te gaan werken met online tests, maar we hebben
hier nog niet de juiste oplossing voor kunnen selecteren.

In het gesprek met Eric komt vooral de toegevoegde waarde van Jobsrepublic aan de orde. We laten zien waarom
we anders zijn dan andere bedrijven, we gaan in op onze
purpose en wat onze lange termijn doelen zijn.

Bij de beoordeling van het cv wordt op verschillende aspecten gelet. Bij twijfel nodigen we eerder iemand wel uit
dan niet uit. We zijn er namelijk van overtuigd dat het cv
een selectiemiddel is met grote beperkingen. Als je daar te
veel waarde aan hecht dan loop je het risico de ‘pareltjes’ te
missen.

Het gesprek met de teamleden/manager wordt praktischer
ingestoken. Hier gaat het meer over de uitdagingen van het
team en het dagelijkse werk.
Beide gesprekken zijn een dialoog. We willen de kandidaat
leren kennen, maar het is ook belangrijk dat de kandidaat
precies weet waar hij of zij aan toe is en wat voor hem of
haar de toegevoegde waarde is om bij ons aan de slag te
gaan.

De kandidaat is leidend
Zodra kandidaten bij ons aan tafel zitten vergeten we eigenlijk de vacature. We geloven er namelijk niet in dat je mensen in functies moet drukken. We kijken veel liever naar de
persoon als geheel en bedenken dan welke rollen deze persoon op zich zou kunnen nemen. Door deze methode te
hanteren hebben we uitstekende teamleden aangenomen
die eigenlijk een mismatch waren op de vacature waarvoor
ze oorspronkelijk kwamen.
Waar kijken we dan wel naar? Houding en gedrag zijn bij
ons heel belangrijke criteria. Hoe heeft de kandidaat zich
voorbereid? Is de kandidaat vriendelijk? Is hij of zij oprecht
geïnteresseerd? Vragen die voor ons belangrijk zijn om te
achterhalen.
Omdat we snel groeien, wat maakt dat de interne organisatie en processen snel wijzigen en niet altijd even duidelijk
zijn, zoeken we collega’s die zelf initiatief nemen, pro-actief
teamgenoten opzoeken en die het zelf leuk vinden om mee
te bouwen.

Ervaring onderzoeken we met STAR vragen en we stellen
een reeks persoonlijke vragen om te onderzoeken wat de
achtergrond van iemand is en hoe de kandidaat zich in verschillende situaties heeft gedragen.
Om te toetsen of de persoonlijkheid van de kandidaat past
bij de functie/rol zetten we een persoonlijkheidstest in bij
iedere procedure. De PPA test van Thomas International
helpt ons bij het onderzoeken in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat aansluit op de functie die we voor
ogen hebben.
Voor senior functies zetten we ook de GIA test van Thomas
International in. Dit is een capaciteitentest die ons inzicht
geeft in het vermogen van de kandidaat om zich snel aan te
kunnen passen aan nieuwe situaties.

Vanaf het eerste gesprek had ik een heel goed gevoel bij
Jobsrepublic. Wat het bedrijf uitstraalt en wat er wordt verteld
komt helemaal overeen met hoe het echt is. - Anne-mei

Cultural fit
Als het gaat om cultural fit kijken we vooral naar het ambitieniveau van de kandidaat, de professionaliteit en of het
een vriendelijk en toegankelijk persoon is. In het gesprek
met Eric, de directeur, wordt diep ingegaan op de kernwaarden en wat wij normaal vinden. De kandidaat wordt gevraagd naar voorbeelden; hoe heeft hij of zij zich in eerdere
werksituaties gedragen in relatie tot de kernwaarden.

Meelopen of borrelen
Indien een kandidaat doorgaat na het eerste gesprek stellen we deze altijd in staat om eens een middag mee te
lopen, een keer te komen lunchen met het team of aan te
haken op een van onze borrels. Op deze manier kan de
kandidaat een goed beeld krijgen van de sfeer en de mensen die bij ons werken op een meer ongedwongen manier.

Jobsrepublic & Friends borrel
Ieder jaar wordt de Jobsrepublic & Friends borrel georganiseerd. Doel van deze borrel is om onze teamleden in staat
te stellen om vrienden, partners én potentiële medewerkers kennis te laten maken met Jobsrepublic op een informele manier. Potentiële kandidaten worden gericht uitgenodigd om de sfeer te proeven.

Eerlijkheid en openheid
We vinden het heel belangrijk om te onderzoeken of een
kandidaat echt bij ons past. In de selectiegesprekken zijn
we daarom heel eerlijk en open over hoe het er bij ons aan
toe gaat. Met name de onvolkomenheden van de organisatie of de rottige aspecten van de functie of de eigenaardigheden en persoonlijkheid van de toekomstige leidinggevende worden besproken. We willen namelijk niet dat

de kandidaat voor verrassingen komt te staan die negatief
kunnen uitpakken nadat de kandidaat in dienst is getreden.
Door ons zelf kwetsbaar op te stellen en eigen issues uit
te lichten durft de kandidaat vaak ook meer van zichzelf te
laten zien.
We benadrukken altijd dat we echt willen weten of we een
juiste match hebben omdat het voor de organisatie en
vooral voor de kandidaat ontzettend vervelend is als we er
na een paar maanden achter moeten komen dat het toch
niet zo goed past.
Als zowel de kandidaat als de teamleden bij Jobsrepublic
enthousiast zijn over een samenwerking dan wordt er
vanuit Eric een aanbieding gedaan. Alle voorwaarden duidelijk op een rij om verassingen te voorkomen. In bepaalde
gevallen volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek om de
details te bespreken of te onderhandelen.
De kandidaat wordt altijd uitgenodigd op kantoor voor het
tekenen van de overeenkomst. Hij of zij wordt verwelkomd
en alvast voorgesteld aan de aanwezige teamleden.

Verwelkomen
Je welkom voelen op je nieuwe werkplek is van
cruciaal belang. Van baan wisselen en starten
in een compleet nieuwe organisatie is voor de
meeste mensen een onzeker proces en we zien
het daarom als een kerntaak om onze nieuwe
collega zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen
in onze organisatie.
We streven naar ‘world class onboarding’ volgens
een gestandaardiseerd proces met volle aandacht voor het teamlid.

Introductie aan medewerkers

Voorstellen

Zodra een nieuwe medewerker de arbeidsovereenkomst
heeft getekend introduceert de CEO via e-mail de nieuwe
collega aan alle teamleden. Hij vertelt daarin wie de nieuwe medewerker is en wat hij of zij gaat doen binnen de
organisatie. Het bericht bevat altijd een link naar het linkedin profiel zodat teamleden alvast kunnen connecten en
de achtergrond van de nieuwe collega kunnen bekijken.

In aanloop naar de eerste werkdag krijgt de nieuwe medewerker het verzoek om iets over zichzelf te vertellen in
een introductie-mail. Hoe persoonlijker hoe beter en als er
foto’s bij kunnen is dat helemaal leuk. De mail van de medewerker wordt vervolgens verspreid in het team.

Eerste werkdag
Ongeveer een week voordat de nieuwe collega begint
heeft hij of zij contact met zijn of haar leidinggevende. In
dit telefoongesprek wordt uitgelegd hoe de eerste weken
ongeveer zullen verlopen en worden een aantal praktische
zaken besproken. Alles met het doel om het nieuwe teamlid
zoveel mogelijk inzicht en houvast te geven met betrekking
tot het starten in een neiwe baan en organisatie
Op de eerste werkdag wordt de medewerker opgevangen
door zijn of haar leidinggevende of een teamlid dat hiertoe
is aangewezen. De kandidaat wordt voorgesteld aan alle
teamleden en wordt meegenomen in hoe de eerste dagen
eruit gaan zien.
Officemanager Annette is verantwoordelijk voor de werkplek en alle praktische zaken. Zij zorgt dat er een werkplek
klaarstaat. Versierd met een ‘Welcome on board’ poster en
voorzien van een bos bloemen of ander welkomstcadeau
(afhankelijk van profiel nieuw teamlid).
De laptop en eventuele telefoon zijn gebruiksklaar en alle
benodigde accounts zijn aangemaakt. Alles wat nodig is om
goed te kunnen werken is dan aanwezig en wordt uitgelegd.
“The onboarding was well arranged. Everything I needed was
ready for use and there was a clear plan on how I would
spend my first days and weeks” - Miguel

Planning eerste weken
In de weken voordat de nieuwe medewerker start worden
introductiegesprekken gepland met collega's met wie je in
de eerste fase veel gaat werken en met de directeur. Deze
gesprekken worden ingepland en de nieuwe medewerker
ontvangt voorafgaand aan de eerste dag een overzicht van
de gespreksplanning.
Naast de introductiegesprekken wordt de agenda van de
medewerker gevuld met reguliere teamoverleggen, bila's,
introductiemeetings en eventuele klantafspraken. De nieu-

we medewerker begint dus met een redelijk goed gevulde
agenda, die natuurlijk nog wel voldoende ruimte laat voor
vrij in te vullen momenten voor de medewerker zelf.
In het introductieprogramma is geborgd dat het teamlid in
de eerste maand kennis maakt met elke afdeling. Dit zodat
hij of zij precies weet wat elke afdeling doet en het team
kent. Het teamlid heeft in de meeste gevallen een introductiegesprek met de andere teamleiders en managers. In
bepaalde gevallen wordt dit gesprek gevoerd door andere
teamleden in de andere teams.

Introductie meetings
met directeur
Iedere maand vinden drie introductiesessies plaats die worden verzorgd door Eric, de directeur. In deze drie sessies
worden de medewerkers meegenomen in de geschiedenis
van de organisatie, de activiteiten, de doelen voor dat jaar
en kwartaal en de cultuur van de organisatie.

“De onboarding is perfect geregeld. Alles stond voor me klaar
en alle afspraken waren ingepland. Heel fijn om zo te starten.”
- Wessel

Geschiedenis van de organisatie

De cultuur

Waar komt de organisatie vandaan en welke invloed heeft
dat gehad op de organisatie zoals deze nu is? De (beknopte) introductie over de geschiedenis van het bedrijf maakt
het voor medewerkers duidelijk hoe we hier terecht zijn
gekomen en waarom de dingen zijn zoals deze zijn. Wat
de ontstaansgeschiedenis is van het productportfolio, de
marktpositie en de cultuur.

In de cultuursessie bespreekt Eric het hoe en waarom van
het streven naar een gezamenlijk gedragen cultuur op basis
van kernwaarden. De kernwaarden worden in detail besproken, evenals de normen en effectieve gedragingen die
daarop zijn gebaseerd. Verder komt onze purpose aan de
orde en bespreken we het waarom van onze missie. In deze
sessie komt ook de regels rondom ‘English please!’ aan de
orde.

De activiteiten

De jaar- en kwartaaldoelen

Wat doet Jobsrepublic allemaal en waarom? Op welke
manier willen wij waarde toevoegen aan onze klanten en
de mensen die wij inspireren en faciliteren bij het wisselen van baan? Waarom doen we de dingen zoals we deze
doen? Welke producten en diensten zijn er? Welke markten
bedienen we en welke producten worden voor welke doelen ingezet? Allemaal vragen die worden beantwoord in de
introductie op de activiteiten

Een van de sessies gaat over de jaar en kwartaaldoelen.
Hierbij wordt verteld wat de jaardoelen zijn en welke vorderingen we hierop maken. Daarnaast wordt diep ingegaan op
de kwartaaldoelen van alle teams. Zo wordt duidelijk gemaakt waar de andere afdelingen mee bezig zijn en hoe dat
bijdraagt aan de gezamenlijke goals.

“Het is fijn dat er jaardoelen zijn waaraan ook onze afdelingsdoelen zijn gekoppeld. Zo weet je duidelijk naar welk
doel je samen toewerkt” - Annemiek

Buddy
De eerste twee maanden is er een buddy gekoppeld aan de nieuwe collega. De buddy is
verantwoordelijk voor een warm welkom. Hij
of zij vertelt over “the way we do things around
here”, kan alle vragen beantwoorden en checkt
regelmatig hoe het gaat. De buddy periode
wordt na 2 maanden afgesloten met een evaluatie.
Als de nieuwe collega vanuit het buitenland
komt dan helpt Jobsrepublic met uitleggen van
praktische zaken “hoe dingen werken in Nederland” en toelichten van de cultuur.

Einde proeftijd

Proces

Bij het in dienst treden wordt direct ook het einde proeftijd gesprek ingepland. In dit gesprek met de leidinggevende wordt de eerste maand geëvalueerd en worden
de bevindingen van de nieuwe medewerker uitgevraagd.
Deze bevindingen worden waar relevant meegenomen
om de onboarding nog verder te verbeteren.

Er is een vast onboardingproces opgesteld dat altijd standaard wordt uitgevoerd

Inspireren
Bespreken van onze purpose
Aan de slag met onze kernwaarden
Werken met jaardoelen en kwartaaldoelen
Vertellen over onze resultaten

Purpose
Onze missie is erop gericht dat wij met technologie ervoor
te zorgen dat meer mensen in een baan belanden die hen
gelukkig maakt.
Wij vertalen de toegevoegde waarde van werk naar de
situatie van de kandidaat. We laten de kandidaat precies
zien wat voor hem of haar nou zo interessant is aan deze
functie. Op maat gesneden. En we bereiken mensen vaak
op een moment dat ze helemaal niet naar werk zochten.
We dragen er actief aan bij dat mensen werk vinden waar
ze anders nooit in waren beland. Of soms zelfs nooit aan
hadden gedacht.
Doordat wij er zijn komen meer mensen in een baan terecht die beter bij hun past. Mensen die werk doen dat bij
hun past zijn gelukkiger. Ze halen meer voldoening uit hun
werk en ervaren aanmerkelijk minder ongezonde werkdruk
dan mensen die in de verkeerde baan zijn beland. Door

mensen in hun werk gelukkiger te maken dragen wij bij aan
een gelukkiger leven van iedereen die we met succes van
baan hebben laten wisselen. En van de mensen om hen
heen.
Regelmatig staan we met het team stil bij de successen
die we halen. Dit doen we tijdens de kwartaal meetings
en tussentijds met presentaties vanuit het customer succes team voor de hele organisatie. We laten daarmee zien
welke waarde wij toevoegen. Hoe mooi het is dat wij tienduidenden mensen al aan een baan hebben geholpen door
ze vaak onverwacht op het spoor van die nieuwe kans te
zetten.
Iedere keer benadrukt onze directeur Eric in deze sessies,
welke impact we hiermee maken. Waarom het zo belangrijk is wat we doen en waarom we van deze tienduizenden,
miljoenen moeten gaan maken.
“Ik vind het een fijn idee dat door onze bijdrage mensen een
baan vinden waar ze vaak nooit aan hadden gedacht”. - Ivar

Onze kernwaarden
Met de groei van Jobsrepublic wordt het werken aan cultuur belangrijker. Inmiddels hebben we meer dan 30 medewerkers en dat betekende voor ons dat we echt aan de bak
moesten met het herijken van de kernwaarden en andere
culturele aspecten die daarmee samenhangen.
In 2018 hebben we samen met het team in een aantal ronden de kernwaarden geformuleerd. We zijn daarbij uitgekomen op een set van vijf waarden die de basis vormen voor
onze cultuur:
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid (Ownership)
Plezier (Fun)
Openheid (Openness)
Flexibiliteit (Flexibility)
Deskundigheid (Expertise)

Tijdens een weekend met het team in Noordwijk zijn we
met elkaar aan de slag gegaan om vorm en inhoud te geven
aan wat deze kernwaarden voor ons betekenen

Verantwoordelijkheid
We hebben hart voor de zaak. We gedragen ons als eigenaar en trekken verantwoordelijkheid naar ons toe.
Plezier
We maken het leuk en dragen bij aan een positieve sfeer.
Van werk moet je blij worden en successen moet je vieren.
Openheid
We zijn eerlijk en open naar elkaar en onze klanten. We
staan altijd open voor feedback en maken dingen altijd
bespreekbaar.
Flexibiliteit
We innoveren voortdurend en anticiperen voortdurend
op nieuwe ontwikkelingen. Niets blijft zomaar bij het oude.
Alles mag veranderen.
Deskundigheid
We zijn leergierig en blijven ontwikkelen. Zo voegen wij altijd
waarde toe voor onze collega’s en klanten.

Normen
Voor alle kernwaarden zijn normen gedefinieerd. Basisregels die verder invulling geven aan wat de kernwaarden
betekenen. Doel was om dit zo simpel mogelijk te houden
omdat het anders al snel te veel wordt om te kunnen bevatten voor (nieuwe) teamleden. Beter één regel die door
iedereen wordt begrepen en nageleefd dan tien regels die
alleen op papier bestaan.
Voor iedere kernwaarde is er een basisnorm gedefinieerd
die bedrijfsbreed wordt nageleefd. Daarnaast heeft ieder
team hier een eigen norm aan toegevoegd. Doordat de
teams hier zelf vorm en inhoud aan geven worden deze
normen ook gedragen.

Organisatienorm
“Ik gedraag me als eigenaar”
Salesteam norm
“Afspraak is afspraak”
Developmentteam
“Ik laat alles waaraan ik werk beter
achter dan dat ik het aantrof
Customer Succes Team
“Ik doe er alles aan om de klant tevreden te houden”
Jobmarketing
“Ik zorg ervoor dat we kwaliteit leveren”

Normen op
basis van

VERANTWOORDELIJKHEID

Organisatienorm
“Ik maak het leuk”
Salesteam norm
“Ik deel mijn successen met het team”
Developmentteam
“Ik vier elke milestone die ik behaal met het team”
Customer Succes Team
“Ik deel de successen van onze klanten met het team”

Normen op
basis van

PLEZIER

Jobmarketing
“Ik neem een positieve houding aan”
De kernwaarde ‘ plezier’ wordt hier goed geleefd. Als er iets te
vieren valt dan doen we dat. - Guus

Organisatienorm
“Ik deel alle informatie zoveel als mogelijk”
Salesteam norm
“Ik deel mijn resultaten en voortgang in het team”
Developmentteam
“Ik schrijf code die makkelijk te lezen en te begrijpen is“
Customer Succes Team
“Ik houd mijn klanten voortdurend op de hoogte“

Normen op
basis van

Jobmarketing
“Ik deel mijn kennis met mijn teamleden”

OPENHEID

Organisatienorm
“Ik omarm verandering”
Salesteam norm
“Ik help mijn collega’s als dat nodig is”
Developmentteam
“Ik lanceer features snel en doorlopend
Customer Succes Team
“Ik zoek steeds naar nieuwe wegen voor het beste
resultaat “

Normen op
basis van

Jobmarketing
“Ik maak tijd vrij om een collega te helpen”

FLEXIBILITEIT

Organisatienorm
“Ik vraag me steeds af, hoe kan het beter?”
Salesteam norm
“Ik weet wat onze producten toevoegen in de markt”
Developmentteam
“Ik automatiseer het testen“
Customer Succes Team
“Ik word door mijn klanten gezien als expert in
recruitment marketing“

Normen op
basis van

Jobmarketing
“Ik onderhoud mijn actuele kennis op mijn
expertisegebied”

DESKUNDIGHEID

Effectief gedrag
Op basis van de normen worden effectieve gedragingen geformuleerd. Dit zijn voorbeelden van gedrag dat gebaseerd
is op de normen en dat de kernwaarden ondersteunt. Doel
is om teamleden heldere handvatten te geven om te begrijpen wat deze kernwaarden nou precies betekenen voor de
mensen en het samenwerken zelf.

Het definiëren van effectieve gedragingen is work in process. We hebben ervoor gekozen om in 2019 de meeste
aandacht te besteden aan de meest omvattende kernwaarde ownership/verantwoordelijkheid. Voor deze kernwaarde
en bijbehorende normen zijn de gedragingen gedefinieerd
tijdens de offsite met het hele team in Noordwijk in januari
2019.

Effectieve gedragingen op basis
van de normen bij de kernwaarde
Ownership/verantwoordelijkheid
Ik klaag niet. Als ik het niet eens ben met hoe dingen
gaan, dan neem ik de verantwoordelijkheid en zorg ik ervoor dat ik onderdeel ben van de oplossing.

Ik vraag me altijd af hoe het beter kan. Ik ben altijd
bezig om het systeem en de processen waarin en waarmee
ik werk te verbeteren.

Ik ken de business. Ik weet wat er gebeurt in de markt
waarin we ons begeven en wat Jobsrepublic onderscheidt
van anderen

Ik ben gepassioneerd over het leveren van kwaliteit aan onze klanten en teamgenoten. Ik vraag
altijd een collega om mijn werk te reviewen voordat het
naar buiten gaat (vier-ogen-principe)

Ik vraag waarom. Ik wil precies weten waarom we de
dingen doen zoals we ze doen
Ik zorg goed voor mijn werkomgeving. Ik zorg ervoor mijn werkplek en de gezamenlijke ruimten schoon en
opgeruimd zijn en blijven
Ik laat me niet beperken door mijn functietitel.
en de rollen die ik op mij heb genomen. Als ik zie dat ik ergens van betekenis kan zijn dan handel ik hier actief op.
Ik zorg ervoor dat ik weet wat er gebeurt in het
bedrijf. Ik vraag en onderzoek waar andere afdelingen en
teamleden mee bezig zijn als ik het niet weet

Ik deel mijn kennis actief. Zo help ik mijn teamgenoten en het bedrijf in zijn geheel om steeds beter te worden
Ik kom mijn afspraken na. Mijn teamgenoten en onze
klanten kunnen op mij vertrouwen. Als ik het niet red om
een afspraak na te komen dan meld ik dat op tijd.
In januari 2020 zal bij de volgende offsite met het team
gewerkt worden aan de uitwerking van wat we met elkaar
als effectief gedrag beschouwen op basis van de overige
normen en kernwaarden voor zover dit nog niet is gedaan
binnen de teams.

De kernwaarden tot
leven brengen
Nadat de kernwaarden, normen en gedragingen door de
teams gedefinieerd waren zijn we in 2019 aan de slag gegaan met de activatie van de kernwaarden bij de (nieuwe)
teamleden.
We zijn ervan overtuigd dat je kernwaarden niet tussen
de oren krijgt door ze aan de muur te hangen. Kernwaarden breng je over door met de mensen in gesprek te gaan
hierover. In teamverband, maar ook zeker in individuele
gesprekken.
We hebben ervoor gekozen om de kernwaarden en het gewenste gedrag dat daarin gekoppeld is stelselmatig onder
de aandacht te brengen. Hierbij gaan we vooral experimenteel te werk. We proberen van alles uit en nemen de best
practices mee naar volgende stappen.

Kernwaarde in kwartaal
Om de kernwaarden tot leven te brengen stellen we deze
gedurende een kwartaal centraal. De eerste kernwaarde
waarmee we dit hebben gedaan is ownership/verantwoordelijkheid.

dat de meeste ownership liet zien. Degene die uiteindelijk
door het team werd gekozen won een reis naar Rome. Het
management was uitgesloten van deelname en mocht ook
geen stem uitbrengen. Dit was ook zo bekend in het team.

Ons eerste experiment om de kernwaarde tot leven te
brengen is door er een incentive aan te hangen. Op basis
van gedrag kon het team gedurende het kwartaal in vier
stemrondes aangeven wie zij wilden nomineren als teamlid

Deze eerste kwartaalactie heeft heel goed uitgepakt. De
kernwaarde Ownership werd in het kwartaal het gesprek
van de dag. Er werden vooral veel grappen gemaakt over
zogenaamd voorbeeldgedrag en de manier waarop men-

sen wilden winnen, maar gaandeweg werden de grappen
steeds meer omgezet in daadwerkelijk het gewenste gedrag. Zeker nadat de eerste stemrondes hele verrassende
kandidaten opleverden.
Een heel zichtbaar voorbeeld was de gezamenlijke keuken
die tot deze actie altijd een bende was. Niemand voelde
zich verantwoordelijk en ondanks allerlei pogingen om
teams verantwoordelijk te maken leek niets echt te helpen.
Nu we 6 maanden verder zijn na de start van het ownership-kwartaal is de keuken nog steeds vrijwel altijd spik en
span en wordt deze verantwoordelijkheid door een heel
groot deel van het team gedragen. Wat ons betreft een
simpel, maar mooi voorbeeld van het succes van deze incentive.
De reis werd uiteindelijk gewonnen door Annemieke die
bij ons verantwoordelijk is voor de administratieve ondersteuning van het salesteam. Absoluut een voorbeeld van
iemand die altijd extra verantwoordelijkheid pakt en altijd
levert. Een mooie uitkomst.
In Q1 2020 starten we het volgende thema kwartaal rondom de kernwaarde deskundigheid. In dit kwartaal gaan we
iets anders uitproberen. We gaan in plaats van 1 grote incentive, veel meer kleinere ‘awards’ en certificaten uitreiken.
Kern blijft dat we mensen belonen die voorbeeldgedrag in
relatie tot kernwaarden laten zien.

Meenemen in 1-op-1 gesprekken

Bespreken in sollicitatiegesprekken

Op wekelijkse of tweewekelijkse basis vinden bila’s plaats
tussen de teamleden en de managers. In deze bila’s worden de kernwaarden en normen besproken en als basis
gebruikt voor het geven van feedback.
In 2019 zijn we hier mee begonnen. In 2020 willen we hier
nog meer structuur aan geven zodat we ook zeker weten
dat alle aspecten goed aan de orde zijn gekomen in de
bila’s

Iedere kandidaat die wordt aangenomen heeft uiteindelijk
een gesprek met directeur Eric van Bourgonje. In dit laatste
gesprek komen de kernwaarden aan bod. De kernwaarden
worden besproken en aan de hand hiervan wordt duidelijk
gemaakt hoe de cultuur van Jobsrepublic is. De sterke kanten van de cultuur worden hierin benoemd, maar ook de
keerzijde die er soms voor kan zorgen dat mensen minder
goed passen. Het gesprek met Eric is bedoeld om de kandidaat een zo eerlijk mogelijk beeld te geven en te toetsen of
de kandidaat blij wordt van de belangrijke componenten in
de cultuur.

Cultuursessie gedurende
onboarding periode
Zodra nieuwe collega’s van start gaan worden drie sessie ingepland met de directeur. Eén van de sessies gaat helemaal
over de cultuur. Waarom deze zo is en waar wij in geloven.
De kernwaarden komen hierbij vanzelfsprekend uitgebreid
aan bod.

Kernwaarden en
kwartaalmeetings
Ieder kwartaal wordt afgesloten met een terugblik op het
vorige kwartaal en de doelen van het komende kwartaal.
Tijdens deze kwartaalsessies komen de kernwaarden, de
missie en jaardoelen ook uitgebreid aan bod.
In 2020 zullende kwartaalsessie worden uitgebreid met
maandafsluitingen. Ook bij deze 12 maandafsluitingen zullen de kernwaarden iedere keer op het programma staan.

Onderdeel van de beoordeling
De kernwaarden en het daarbij gewenste gedrag worden
meegenomen in de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. In
januari zal dit voor het eerst gebeuren.

Het Champagne-spelletje
Op vrijwel alle teambijeenkomsten staat er een fles champagne klaar. Gedurende deze sessie wordt een willekeurig
teamlid gevraagd wat de 5 kernwaarden zijn. Het teamlid
dat dit als eerste foutloos kan opnoemen krijgt een fles
champagne. Inmiddels is iedereen hierop voorbereid met
als gevolg dat vrijwel iedereen de 5 kernwaarden moeiteloos opnoemt. Een eenvoudige maar belangrijke basis
wordt daarmee gelegd.

Jaardoelen
Bij Jobsrepublic definiëren we ieder jaar maximaal drie
doelen die we willen halen en waar we met het hele bedrijf
aan werken. Deze doelen worden door het MT bepaald en
daarbij wordt de input van de teams meegenomen.
Voorafgaand aan het opstellen van het budget voor het
nieuwe jaar gaan we in gesprek met het team om te kijken
wat zij belangrijk vinden in het kader van doelstellingen
in het volgende jaar. In zogenaamde Start-stop-continue
meetings dagen we de teams uit om hun input te geven
over wat zij belangrijk vinden. Uiteindelijk stemt het hele
bedrijf mee over de tien items die als belangrijkste uit de
bus komen.
De input van de teams wordt meegenomen en verweven in
de jaardoelstellingen. Voor 2020 zijn we nu volop bezig met
het uitwerken van de input.
Door gebruik te maken van heldere meetbare doelen stellen we de teamleden in staat om hun eigen werk te verbinden met de doelen van de organisatie. Zo wordt duidelijk
wat je met je dagelijkse werk bijdraagt aan het grotere
geheel.

Afdelingsdoelen
Op basis van de jaardoelen stellen de teams eigen doelen op
voor de eigen afdeling. Dit zijn er
ook maximaal drie per jaar.

Kwartaaldoelen
Ieder kwartaal stelt iedere afdeling de kwartaaldoelen op
voor de eigen afdeling in samenspraak met het MT. Ook hiervoor
geldt een maximum van drie.
De doelen zijn zo veel mogelijk
SMART geformuleerd

Persoonlijke
doelen
Doel voor 2020 is om de afdelingsdoelstellingen door te vertalen naar persoonlijke doelstellingen. In Q3 2020 moet dit systeem
staan.

De doelen van 2019
Voor 2019 zijn dit de drie jaardoelen waar we met het hele
bedrijf aan werken:
1. Great place to work certificering
2. # 1 in worden in performance recruitment campagnes
3. Realiseren van een omzetgroei van 68%+

Doel 1: Great place to work
certificering
Jobsrepublic streeft ernaar de beste werkgever binnen de
industrie te worden. We werken aan een veilige werkomgeving waar talent maximaal tot bloei kan komen. Waar
heldere doelen zijn en veel vrijheid voor eigen invulling. Het
GPTW programma sluit heel goed aan bij de visie op goed
werkgeverschap en biedt veel handvatten om ook echt een
hele goede werkgever te worden. Omdat GPTW heel veel
raakt hebben we gekozen om dit als belangrijkste doel voor
2019 te definiëren.

Doel 2: Nummer 1 in performance
recruitment campagnes
We zijn zeer resultaat gericht. Voor ons telt het aantal mensen dat bij onze klanten aan de slag gaat als belangrijkste
doel. Wij doen er alles aan om hierin beter te worden dan
alle andere vergelijkbare oplossingen in de markt. Dit doel
wordt gemeten door NPS score, klantwaardering en retentie.

Doel 3: Realiseren van een
omzetgroei van 68%+
Jobsrepublic groeit snel in een zeer krappe arbeidsmarkt.
Het vergroten van het marktaandeel is essentieel voor de
verdere groeidoelstellingen. De groei meten we af aan de
gerealiseerde omzet. Doel voor 2019 is 68% omzetgroei.

Retrospectie
Gedurende het jaar is er regelmatig tijd voor overleg en aan
het eind van het kijken we terug of de doelen zijn behaald.
Dit terugkijken gebeurt zowel in de Q-meetings, team overleggen als in individuele gesprekken. Vaste gesprekken die
in elk geval met iedereen plaatsvinden zijn een halfjaarlijks
gesprek en een evaluatiegesprek aan het einde van het
jaar. Daarnaast zijn er in verschillende teams 1 op 1 meetings.

Delen van projecten

Delen van successen

Iedere maand deelt een afdeling een succesverhaal met de
andere teams. Tijdens deze after lunch sessies op donderdag wordt getoond welke voortgang er wordt gemaakt en
hoe dit bijdraagt aan de organisatie als geheel.

Onze interne missie is om van het werken bij Jobsrepublic
een gelukkige tijd te maken voor alle collega’s. Het streven
naar het worden van een Great Place to Work en daarin te
investeren draagt bij aan het welzijn en geluk van de collega’s. De collega’s waarderen de ambitie, dragen zelf bij aan
het worden van een GPTW en komen met tips voor verbetering.
Het winnen van Gazellen 2019, deelnemen en spreken op
events, het delen van successen via social media, het succesvol zijn in ons werk en mensen op weg helpen naar een
baan waar ze gelukkig van worden, dat maakt dat collega’s
enthousiast en geïnspireerd zijn, worden en blijven. Dat
geeft het gevoel bij te dragen aan het werkgeluk van anderen.

Effectief leiderschap
We verwachten persoonlijk leiderschap van iedereen. Elk
team heeft een teamleider die faciliteert, ervoor zorgt dat
het team zo goed mogelijk het werk kan doen en wordt
begeleid in de ontwikkeling.
Door de groei van Jobsrepublic de afgelopen tijd is het
telkens zoeken naar een nieuwe vorm van samenwerken en
leiderschap. Wie neemt de beslissingen, wie is verantwoordelijk en wat is mijn rol. Aan de ene kant willen we collectief
meedenken, in de praktijk is dat soms lastig uitvoerbaar
doordat het team inmiddels groter is geworden. We verwachten van elke collega eigenaarschap. Heb je een goed
idee dan krijg je altijd de ruimte om dit zelf op te pakken.
Een voorbeeld daarvan is dat ons sales supportteam zelfstandig processen verbeterd heeft en terugkerende handelingen daarmee overbodig heeft maakt.
Openheid is een van onze kernwaarden. We zijn transparant over alles wat er speelt. We betrekken daarom iedereen zoveel mogelijk tijdens Q-meetings of teammeetings.
Ook wordt het geven van feedback, tips of het oppakken
van zelfbedachte ideeën gestimuleerd. Tips en goede ideeën worden ter harte genomen en waar mogelijk opgepakt.

Spreken
Jobsrepublic is een open organisatie en we vinden het
belangrijk om toegankelijk en transparant te zijn. Openheid
is een van onze kernwaarden. Daarom zitten we ook met elkaar in een open ruimte en lunchen we samen. Vragen kunnen altijd gesteld worden en je kunt altijd naar het bureau
van je Teamlead, een collega of Eric lopen voor een vraag
of opmerking. Naast persoonlijk contact communiceren we
ook met elkaar via mail, Slack en WhatsApp.

Collega’s ervaren een open sfeer onderling en transparantie in de organisatie. De snelle groei en daarmee gepaard
gaande veranderingen maken dat Jobsrepublic continu
verandert en dat de communicatielijnen niet altijd even duidelijk zijn. Van een kleine, platte organisatie zijn er nu afdelingen met teamleiders/managers. Gelukkig is er een open
sfeer en voelen collega’s zich vrij om informatie te halen.
Teamleiders/managers en Eric bevorderen de transparante
cultuur door makkelijk aanspreekbaar te zijn.
Door de snelle groei is het belangrijk om iedereen te informeren. Hiervoor gebruiken we de mail, de groepsapp en
een onlangs ingevoerde maandelijkse nieuwsbrief. Voor de
fun maar soms ook voor serieuze onderwerpen hebben we
de Jobsrepublic groepsapp. Elke collega zit in de groep en
er worden dagelijks berichten gedeeld.
Elke team heeft daarnaast regelmatig zijn eigen vorm van
overleg, van pizza sessies, wekelijkse start met sales tot
development stand ups. Via een maandelijkse nieuwsbrief
houden we het team op de hoogte van algemene informatie en is er ruimte voor eigen inbreng. Het managementteam overlegt wekelijks.
Door met projectteams te gaan werken zorgen we er samen voor dat we de producten en diensten voor onze klanten zo optimaal mogelijk kunnen realiseren. Dit zorgt er ook
voor dat we duidelijke afspraken maken wie wat oppakt.
En uiteindelijk zorgen voor een gezamenlijk succes voor de
klant, wat weer inspireert en gevierd wordt.

Kwartaalmeetings

Onze missie.

Aan het begin en eind van ieder kwartaal wordt stilgestaan
bij de behaalde resultaten van het afgelopen kwartaal en de
doelstellingen voor het nieuwe kwartaal.

Onze purpose.

De kwartaalmeetings bevatten altijd een aantal standaard
elementen die steeds weer herhaald worden. Gebleken is
dat een enkele keer iets mededelen bij lange na niet genoeg is om de boodschap bij iedereen tussen de oren te
krijgen. Herhalen, herhalen, herhalen is daarom het devies.
Ieder kwartaal gaat directeur Eric van Bourgonje daarom in
op de volgende zaken:

Waarom doen we dit en waar zijn we op uit.

Wat voegen wij toe aan de wereld. Waarom hebben wij bestaansrecht en waarom is ons werk belangrijk.

Onze pitch.

Wat doen we en hoe vertellen we het de wereld.

Onze cultuur.

Waarom is het waken over de cultuur zo belangrijk.

Kernwaarden.

Wat zijn de kernwaarden en wat betekenen ze.

De jaardoelen.

Welke doelen hebben we ons gesteld en waarom. Wat willen we ermee bereiken.
“Ik vind het prettig dat er regelmatig om input wordt
gevraagd. Zoals rondom het bepalen van het jaarbudget
en het stellen van de doelen voor volgend jaar” - Sean

Waar gaan we heen.

Waar willen we zijn over 5 jaar en waarom.

Vervolgens kijken we terug op het afgelopen kwartaal. In
het algemene deel komen de volgende zaken aan bod:
-

Introduceren en verwelkomen nieuwe collega’s
Terugblik op alle uitjes en teamactiviteiten
Belangrijkste gebeurtenissen en prestaties

Vervolgens komen de teamleiders aan bod. Zij nemen het
team mee in een terugblik op het afgelopen kwartaal:
-

Wat waren onze drie kwartaaldoelen?
Hoe zijn deze verbonden met de organisatiebrede
jaardoelen?
Wat zijn de resultaten?
Bijzondere gebeurtenissen en successen in het team

Na de terugblik op het afgelopen kwartaal komen de doelen
voor het nieuwe kwartaal aan bod. Iedere teamleider neemt
de organisatie mee aan de hand van de doelen
-

Wat gaan we komend kwartaal doen?
Hoe draagt dat bij aan de doelen van de organisatie?
Wat hebben we nodig van de rest van de organisatie
bij het halen van deze doelen

Aan het einde van de meeting volgt meestal een bijzondere mededeling waarbij Eric een extra teamuitje aankondigt
omdat onze doelen zijn gehaald. Dit wordt dan opgevolgd
door een ‘round of applause’ voor het hele team en daar
wordt dan glas champagne op gedronken.

Teammeetings
Iedere week hebben de teams overleg over wat bereikt is
en wat de doelen voor die week of dag zijn. Iedere team
kiest hierbij de overlegvorm die het beste bij het team past.

“Ik vind het leuk dat iedereen zo betrokken is bij het bedrijf
en andere teamleden.” - Niels

Luisteren
Met de groei van de organisatie zijn we in staat om steeds
beter talent te werven en toe te laten treden. Mensen met
creatieve geesten en gedegen ervaring versterken ons als
organisatie. Wij vinden het is ontzettend belangrijk dat we
een omgeving creëren waarbij we zoveel mogelijk input
vanuit de teams ophalen, bijvoorbeeld op momenten dat
de koers wordt bepaald.
We hebben een aantal methoden gekozen die de input
vanuit de teamleden makkelijk naar boven brengen.

Vragen en feedback
Binnen Jobsrepublic vinden we het nastreven van een feedback-cultuur erg belangrijk. Feedback is voor ons essentieel
om de volgende redenen:
•

•
•
•

Jobsrepublic heeft grote ambities. Om deze te 		
behalen zullen we moeten leren, ontwikkelen en
groeien als organisatie en als individu. Feedback is
daarbij essentieel.
Er is bewust gekozen voor weinig hiërarchische
structuur. Daarom is feedback van collega’s 		
essentieel voor zelfsturing.
Het goed omgaan met feedback is de meeste 		
waardevolle en makkelijkste manier om jezelf te
ontwikkelen
Het helpt bij het bewaken van de organisatiecultuur.

Door collega’s te wijzen op ineffectief gedrag of te complimenteren met wat top gedaan aan de hand van de kernwaarden en de daarop gebaseerde effectieve gedragingen,
draag je bij aan het levend houden van de kernwaarden

Ons motto is
Improve yourself, ask feedback
Help others grow, give feedback
We stimuleren alle teammembers om feedback te geven en
uit te vragen. We bespreken dit in bila’s en kwartaalgesprekken. Ook zijn er workshops georganiseerd over hoe om te
gaan met feedback. Feedback geven en ontvangen is moeilijk, maar hoe meer je het doet hoe makkelijker het wordt.

Start-stop-continue

Suggesties en invloed

Teamoverleggen

Op verschillende manieren wordt er geluisterd naar de
ideeën die leven bij de teamleden.

Bij alle overlegvormen is ruimte voor vragen en feedback.
Bijvoorbeeld tijdens de tweewekelijkse pizza sessie van
Jobmarketing, tijdens de bi-weekly van Development, tijdens
de wekelijkse salesmeeting. Ook initiatieven die hier worden
genoemd worden opgepakt. In het laatste kwartaal waren
dit bijvoorbeeld afval scheiden of het schrijven van blogs
richting klanten.

Start-stop-continue sessies
Voorafgaand aan het opstellen van het budget voor het
nieuwe jaar gaan we in gesprek met het team om te kijken
wat zij belangrijk vinden in het kader van doelstellingen
in het volgende jaar. In zogenaamde Start-stop-continue
meetings dagen we de teams uit om hun input te geven
over wat zij belangrijk vinden. Uiteindelijk stemt het hele
bedrijf mee over de tien items die als belangrijkste uit de
bus komen. De input van de teams wordt meegenomen en
verweven in de jaardoelstellingen.
Voor ieder idee dat uitwerking vereist wordt een projectteam samengesteld bestaande uit leden van meerdere
teams. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering en
presentatie van het resultaat.
De Start-stop-continue sessie werd als zeer positief ervaren. Reden voor ons om dit in 2020 ieder kwartaal te doen.
Zo halen we meer ideeën op uit de organisatie die we dan
ook sneller kunnen omzetten in effectieve oplossingen voor
de organisatie.

Individuele gesprekken
Naast de wekelijkse of tweewekelijkse een-op-een gesprekken (bila’s) tussen medewerkers en hun leidinggevende zijn
er een vast aantal standaard gesprekken met teammembers:
•
Einde proeftijd gesprek – na de eerste maand
•
Kwartaal gesprekken – aan het einde van elk kwartaal
•
Eindejaars gesprek – aan het einde van elk jaar
Ook tijdens deze gesprekken is er ruimte om vragen te
stellen en feedback te geven. Aan goede initiatieven wordt
gehoor gegeven, bij voorkeur kan de initiatiefnemer deze
oppakken.

Veilige omgeving
De belangrijkste manier die we hanteren voor het behouden van een veilige omgeving is door hiervoor te waken
vanuit het management. We streven een open en veilige
werkomgeving na waarbij geen ruimte is voor politiek of
dubbele agenda’s.
We hebben een cultuur waar je fouten mag maken zonder
dat dit wordt afgestraft. Als je een fout maakt gaan we in
gesprek om te kijken wat je nodig hebt om dat voor de volgende keer te voorkomen. Dit kan zijn extra begeleiding of
het aanscherpen van processen, zoals het invoeren van een
vier-ogen regel.

Verder waken we over de veiligheid van de omgeving door
een reeks ongeschreven regels en fatsoensnormen. Seksistische of discriminerende grappen, hoe onschuldig ook, zijn
bijvoorbeeld niet toegestaan. Als dit gebeurt wordt iemand
hier direct op aangesproken. Hetzelfde geldt voor gespreken en het delen van meme’s, video’s en afbeeldingen in
whatsapp. Teamleden die het openlijk hebben over drugsgebruik wordt verstaan gegeven dat dit niet gewenst is.
Daarnaast spreken we mensen aan op roddelen, het klagen
over een teamlid zonder hem ook direct aan te spreken of
het maken van grappen die duidelijk ten koste van iemand
gaan. Ook op informele momenten zoals borrels is dit niet
gewenst.

We zien dat er in alle teams veel eigen initiatief is en dat er
veel gebeurt zonder toestemming van het management.
“Er heerst hier echt een sterk teamgevoel. De sfeer is heel
open en iedereen staat voor elkaar klaar” - Annette

Bedanken
Alle teamleden zijn zich heel bewust dat we samen tot succes komen en laten dat ook weten. Dat zie je continu terug
in mails, persoonlijke bedankjes of social media. Vanuit het
management wordt ook altijd de eer gegeven aan het team
en nooit aan de manager. Het team maakt de resultaten
immers mogelijk. De leidinggevende faciliteert.
Ook vanuit de organisatie wordt het succes van Jobsrepublic gezien als een gezamenlijk resultaat. Alleen als team
maken wij Jobsrepublic tot een succes. En als het succes er
dan is dan is het tijd voor een teamfeest. Daarnaast worden collega’s ook regelmatig persoonlijk bedankt voor hun
inspanningen. Als projecten worden opgeleverd worden
collega’s met naam genoemd en bedankt.

Elk kwartaal worden er prijzen uitgedeeld van een fles
champagne tot een reisje naar Rome. Bijvoorbeeld aan
de collega die het meeste deelde op social media, voor de
collega die werd gekozen als de topper op het gebied van
de kernwaarde eigenaarschap. Salesmedewerkers die het
beste resultaat halen worden ieder kwartaal in het zonnetje
gezet en als iemand tijdens een kwartaaloverleg desgevraagd moeiteloos de vijf kernwaarden opnoemt dan gaat
er ook een fles champagne naar die persoon.

Extra teamuitjes
Zodra de omzetdoelen in een kwartaal worden gehaald of
als er andere bijzondere doelen gerealiseerd worden dan
wordt er een extra teamuitje georganiseerd waarbij we iets
actiefs gaan doen in combinatie met een diner en borrelen
in de stad. Momenten die zeer gewaardeerd worden door
de teams.
“De teamuitjes zijn altijd geweldig. Het maakt eigenlijk niet
uit wat we gaan doen. Iedereen maakt er iets moois van
met elkaar.” - Robert

Altijd even een
champagnemomentje
We hebben altijd voldoende champagne klaar staan om
even te toasten op een nieuw succes. Dat kan het binnenhalen van een grote deal zijn, het livegaan van een nieuwe
applicatie, het halen van de doelen van een klant of het winnen van een award. Als er iets te vieren is zijn we er altijd
als de kippen bij om het team of het betreffende teamlid in
het zonnetje te zetten.

Ontwikkelen
Binnen Jobsrepublic vinden we het heel belangrijk dat iedereen op persoonlijk en professioneel vlak groeit. We willen als organisatie groeien en daarom is het superbelangrijk
dat alle individuen ook leren en groeien. Mensen motiveren
is de sleutel tot succes van elke organisatie. Goed gemotiveerde medewerkers halen meer voldoening uit hun werk
en zorgen voor een betere werksfeer. Medewerkers die
kunnen ontwikkelen zijn vaak goed gemotiveerd.

Kennissessies

Kennissessies

Loopbaanontwikkelingsplan

We vinden het belangrijk dat we elkaars werk kennen en
van elkaar leren. Daarom organiseren we eens per maand
een kennissessie. Een team organiseert dan een update
of kennissessie voor alle aanwezige collega’s. De inhoud is
door het team zelf te bepalen en is daardoor altijd weer
anders maar leerzaam. Na de lunch op donderdag omdat
dan de meeste collega’s er zijn om aan te haken. Daarnaast
hebben collega’s toegang tot het online platform LinkedIn
Learning waar duizenden cursussen te vinden zijn.

Waar we nog aan gaan werken is een loopbaan of ontwikkelingsplan voor alle teams. Nu hebben we dat alleen
voor onze collega’s bij Jobmarketing. Nieuwe collega’s, vaak
parttime studenten, komen binnen als Rookie en groeien
door naar Rakker in zo’n 6-8 maanden tijd. De Rookie krijgt
regelmatige training en kan daarbij certificaten halen. De
Rakker is een senior die weer trainingen verzorgt voor de
Rookie. Zo ontwikkelen onze jobmarketeers zichzelf en de
kwaliteit van Jobsrepublic.

Kernwaarde expertise

Vast curriculum per team

Elk kwartaal staat er een kernwaarde centraal, zo ook de
kernwaarde expertise. Dat kwartaal werd er maandelijks
een training of workshop georganiseerd. Bijvoorbeeld het
schrijven van een goede vacaturetekst. Ook evenementen
met nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied worden regelmatig bezocht door verschillende collega’s.
Je hebt hier een duidelijk ontwikkelplan. Je weet precies welke
stappen je moet maken en welke certificaten je moet halen
om naar het volgende deskundigheidsniveau te gaan. - Esra

In 2019 zijn we van start gegaan met het ontwikkelen van
een vast curriculum per team en enkele collectieve trainingen. Voor het salesteam en het customer succes team is
dit programma nu bijna gereed en Jobmarketing heeft dit
al volledig geïmplementeerd. Binnen development is de
behoefte nog wat minder, los van de collectieve trainingen
die helpen bij het begrijpen van de business en de doelstellingen.

Collectieve trainingen
Ook voor de andere afdelingen/teams worden regelmatig kennissessies of online trainingen georganiseerd. Dit
is echter minder georganiseerd, er is geen vast ontwikkel
pad uitgestippeld per functie. Wel is iedereen van Sales dit
jaar iedereen getraind op de nieuwe werkwijze die hoort bij
consultative selling, heeft basiskennis van Google Analytics
en Facebook advertising.
“We besteden intern veel tijd aan training in verkooptechnieken. Ik merk dat ik daardoor veel beter ben geworden in
mijn salesaanpak” - Renee

Individuele trainingen, boeken
en events
Op dit moment werkt Jobsrepublic nog niet met een vaststaand opleidingsbudget of individuele opleidingsplannen.
Hier willen we uiteindelijk wel naar toe als blijkt dat deze
wens er is bij de teammembers. Wel voeren we verschillende gesprekken met alle teammembers om te achterhalen
waar de ontwikkelbehoefte ligt. Als er behoefte is om een
opleiding, cursus of training te doen of een congres te
bezoeken dan wordt dit altijd goedgekeurd. Dat geldt ook
voor het bestellen van boeken of abonnementen op tijdschriften die bijdragen aan ontwikkeling.

Profile Dynamics
Een belangrijke methode om mensen te motiveren is erachter te komen wat hun drijfveren zijn. Profile Dynamics®
heeft een online drijfverentest ontwikkeld die inzicht geeft
in de persoonlijke motivatie van onze teammembers. We
gebruiken de test om samenwerking binnen de teams en in
de organisatie te verbeteren.
Een nieuwe ronde van Profile Dynamics binnen de teams
zal plaatsvinden bij de kick-off van 2020 in Noordwijk zodat
van iedereen weer een profiel beschikbaar is.

Rollen, purpose en verantwoordelijkheden
Binnen Jobsrepublic zitten we nog volop in het proces om
alle rollen en verantwoordelijk-heden vast te leggen. We
hebben dit element ontleend aan Holocracy. We willen
hiermee voor alle teamleden exact zichtbaar maken wie
waar verantwoordelijk voor is en het makkelijk maken om
rollen tussen personen te verplaatsen. Zo hoeven we niet
te werken met standaard functies, maar kunnen we ieder
talent flexibel inzetten.
Het systeem van rollen, purpose en verantwoordelijkheden gaat ons uiteindelijk helpen bij het stellen van doelen,
beoordelen, feedback geven, het signaleren van waar te
veel werk ligt en vooral ook het ontwikkelen. Het doel is om
voor alle teams alle mogelijke rollen met doel (purpose) en
verantwoordelijkheden (accountabilities) uitgeschreven te
hebben. Zodat voor eenieder duidelijk is wat wordt verwacht in een rol en waar groei-/ontwikkelmogelijkheid is.
Het beschrijven van de rollen en verantwoordelijkheden
is in volle gang en de meeste rollen zijn gereviewd in de
teams. Begin Q2 2020 moet dit gereed zijn.

Zorgen
We geloven erin dat als je goed zorgt voor je team dat dit
zich ook terugvertaalt in goede resultaten. Medewerkers
krijgen veel vrijheid in het indelen van tijd en worden aangemoedigd niet over te werken.

Flexibele werkuren
en werklocaties
Flexibiliteit is een van de kernwaarden. Dit betekent dat
van medewerkers een flexibele houding wordt verwacht.
Andersom werkt de kernwaarde natuurlijk ook. Het bedrijf
dient zich flexibel op te stellen ten opzichte van medewerkers om het voor hen zo prettig mogelijk te maken om hier
te werken.
Jobsrepublic vindt de balans werk-privé belangrijk en is
daarom flexibel als het gaat om werkuren. We geven hierbij
ook veel vertrouwen. Het is mogelijk om, in overleg, vroeger/ later te beginnen en vroeger/ later naar huis te gaan.
Uiteraard in goed overleg met het team. Jobsrepublic biedt
flexibiliteit aan de collega’s. Dit helpt in het vinden van
balans tussen werk en privé. De kwaliteit of service richting
onze klanten mag hier echter niet onder lijden. Voor een
aantal functies is aanwezigheid tijdens kantoortijden daarom wel nodig. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en eigen
verantwoordelijkheid waarbij Jobsrepublic iedereen helpt
om een zo optimaal mogelijke balans te vinden waardoor
stress, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderen halen/
brengen naar de BSO, zoveel mogelijk verdwijnt.

Ook is het mogelijk om af en toe thuis of op een andere locatie te werken. Uiteraard ook weer in afstemming met het
team. Jobsrepublic wil dat geen gewoonte maken omdat we
het belangrijk vinden dat collega’s elkaar regelmatig spreken, maar het is zeker mogelijk om er gebruik van te maken
als dat helpt bij het vinden van balans in het uitvoeren van
het werk.
Bij Jobsrepublic komt het nauwelijks voor dat mensen
moeten overwerken. Natuurlijk is iedereen vrij om extra te
werken als hij of zij dat nodig vindt, maar uitgangspunt is en
blijft dat (maximaal) 40 uur normaal is. We zijn ervan overtuigd dat door rust mensen tot betere prestaties komen. Er
wordt in de avonden en weekenden vrijwel nooit gemaild,
zakelijk ge-whatsappt of ge-slackt. Dit vinden we niet wenselijk en wordt ontmoedigd.

“Er wordt hier flexibel omgegaan met thuiswerken en dat
maakt de combinatie met mijn priveleven makkelijker”
- Esther

Gratis lunch, goede
koffie en fruit
Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Er is altijd
vers fruit aanwezig en wat lekkers voor tussendoor. Voor iedereen wordt een dagelijkse lunch verzorgd door de Buurtboer. Met de Buurtboer geniet niet alleen iedereen van een
heerlijke lunch maar dragen we als organisatie ook bij aan
een beter milieu door minder verspilling (lunch op maat) en
lokale producten.
De lunch wordt klaargezet door een team, zo zorgen we
voor elkaar. Elk team neemt een dag voor zijn rekening.
Lunchen doen we altijd samen in wisselende samenstellingen aan de grote tafel of aan de bar in de gemeenschappelijke ruimte.
En niet onbelangrijk. We hebben uitstekende verse koffie.

“De gezamenlijke lunch is top geregeld en belangrijk.
Zo spreek je je collega’s van alle afdelingen over
andere zaken dan alleen werk” - Nils

Speciale gebeurtenissen en
veilige omgeving
Bij persoonlijke ingrijpende gebeurtenissen is er altijd begrip en wordt ruimte gegeven. Collega’s staan open en zijn
er voor elkaar, er is een informele band tussen de teamleden. Jobsrepublic staat voor een inspirerende, veilige en
prettige werkomgeving. Van elke collega wordt verwacht dat
hij of zij bijdraagt aan een werkomgeving zonder discrimina-

tie, intimidatie, pesterijen of vooroordelen. Als bedrijf geven
wij iedere collega gelijke kansen, ongeacht hun afkomst,
religie, sekse, leeftijd, land van herkomst, seksuele geaardheid, handicap, et cetera.

Vieren
Plezier is een kernwaarde. Gelukkig worden van je werk
en daar zoveel mogelijk lol aan beleven met je teamleden
is voor ons essentieel. Als er iets te vieren valt dan pakken
we dat met beide handen aan. Het management stuurt
hier natuurlijk op, maar dit onderdeel van de cultuur zie je
ook terug in de teams die regelmatig met elkaar successen
vieren.
Successen vieren vinden wij dus heel belangrijk. En die zijn
er gelukkig heel veel. Dat vieren we met taart, borrels of
feesten.

Het vieren zit in tal van kleine dingen. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe medewerkers van het salesteam in het zonnetje gezet als ze hun eerste deal binnenhalen. Er wordt
dan getrakteerd op appeltaart.

Verjaardagen en
geboortes
Verjaardagen, geboortes alles is een reden voor persoonlijke aandacht. Verjaardagen worden altijd onderling geregeld. Degene die als laatste jarig was koopt een persoonlijk
cadeautje voor de volgende jarige. Elke teamlid denkt dus
een keer per jaar na voor een andere collega. De jarige
neemt natuurlijk taart mee en krijgt een speech bij zijn of
haar cadeau.

Feestdagen
De feestdagen gaan niet ongemerkt voorbij bij ons. Met
Sinterklaas is het tijd om ook alle kleine Jobsrepublicans
op kantoor uit te nodigen op de vrijdagmiddag. Enkele
uitverkoren teamleden transformeren zich tot Sint en Piet
en brengen cadeautjes en pepernoten. De sint besteedt
persoonlijke aandacht aan ieder kind met een persoonlijk
verhaal. Kerst wordt gevierd met een gezamenlijk diner.
Dan sluiten we het jaar met elkaar af als team. Een jaar is
niet voorbij zonder een kerstkaart met ludieke teamfoto
met ons feestelijke Jobsrepublic team.

Jaarlijkse kick-off

Gewoon omdat het kan

We beginnen ieder jaar met een weekend weg met het hele
team. Tijdens dit weekend combineren we het nuttige met
het aangename. Naast sessies rondom kernwaarden en
doelen worden inputsessies georganiseerd. Externe sprekers komen ons inspireren en teamleden organiseren een
quiz bij de borrel. Tot in de vroege uren wordt er doorgefeest, maar de volgende dag staan we samen toch weer op
het strand voor een bootcamp.

Ook als er geen aanleiding voor een feestje is dan vieren
we gewoon dat we zo’n gezellig team zijn. Dit kan zich uiten
in spontane borrels, het huren van een sloep om met het
team over de grachten te varen of een Jobsrepublic &
Friends borrel waarbij iedereen partners en vrienden mag
uitnodigen. Feestjes die vervolgens snel uitgroeien tot tradities. Want er is voor ons altijd wel wat te vieren.

Delen
Bij Jobsrepublic streven we naar zoveel mogelijk duidelijkheid en transparantie over belonen. We werken met helder
gecommuniceerde beoordelingsschalen en spreken gedurende het jaar ook over de elementen die de beoordeling
beïnvloeden.
Zodra Jobsrepublic naar een (substantieel) winstgevende
situatie gaat zullen de teamleden hier ook van mee gaan
profiteren in de vorm van een winstdeling of bijvoorbeeld
dertiende maand. Het is in onze optiek essentieel om
mensen ook in salariëring mee te laten delen wanneer de
successen worden gehaald. Op dit moment speelt dat nog
niet. Wel geldt dat we nu gemiddeld wat beter betalen dan
vergelijkbare bedrijven in onze sector.

Salaris en
beoordelingen
Bij Jobsrepublic kennen we een basissalaris dat is gebaseerd op functie en ervaring. Eens per jaar vindt een salarisronde plaats. Op basis van beoordeling en eventuele
ruimte in de bandbreedte vindt al dan niet een verhoging
plaats.

Beoordeling
In januari vindt de beoordeling plaats. Dit is een open
gesprek over doelen, ontwikkeling, talent & feedback. Het
gesprek wordt door teammember en teamlead voorbereid
aan de hand van een vast template. Over de aangeleverde punten gaan teammember en teamlead met elkaar in
gesprek. In dit gesprek wordt de teammember aan het eind
overall beoordeeld met behulp van een 5 puntsschaal. Op
basis hiervan wordt salarisverhoging bepaald.
De vijfpuntsschaal is helder omschreven. Iedereen kan zien
welke gedragingen leiden tot een beoordeling in de schaal
onvoldoende, matig, voldoende, goed of uitstekend. In 2020
worden hierin de kernwaarden ook nadrukkelijker opgenomen.

Jobsrepublic is altijd vrij om hogere percentage te geven
dan de salarisschaal aangeeft. Salarisverhoging geldt voor
medewerkers die langer dan een half jaar in dienst zijn. We
maken de procentuele salarisverhogingen openbaar in het
kader van transparantie.
Studenten op de jobmarketing afdeling kunnen steeds een
salarisstap maken als zij van Rookie naar Rakker groeien.
Bij iedere stap wordt er minimaal 1 euro aan het uurloon
toegevoegd.
Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek is alles al met
het teamlid besproken in de bila’s. Het is een regel dat het
beoordelingsgesprek nooit (negatieve) verrassingen mag
bevatten.

Bonussen
Voor bepaalde functies (sales functies) hebben we bonus
regelingen. Deze regelingen hebben we om collega’s die
onze producten aan de man brengen een extra prikkel te
geven en te belonen als er veel verkocht is. Voor vaste sales
collega’s is dit een kwartaalbonus in de vorm van een percentage van de gerealiseerde omzet op basis van persoonlijke doelstellingen. Voor studenten en stagiairs bestaat dit
uit een vaste beloning per type sale.
Voor andere functies bestaan er op dit moment nog geen
bonusregelingen. Wel worden successen in de organisatie
met iedereen gevierd. Vaak in de vorm van een team activiteit.

Pensioen
Niet alleen zorgen we voor vandaag maar ook voor later.
Jobsrepublic heeft voor alle medewerkers een pensioenregeling bij Brand New Day, een premiepensioen. Jobsrepublic legt voor elke collega vast 4,7% van het salaris in waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Collega’s zijn zelf vrij
om te kiezen of een deel van het brutosalaris, een deel van
het vakantiegeld, vakantiedagen of bonus wordt ingelegd
waardoor een hoger pensioen wordt opgebouwd. Collega’s
hebben persoonlijk 24 uur per dag inzicht via de BND portal. Een adviseur komt desgewenst langs om uitleg te geven
over persoonlijke situaties.
Bij overlijden voor de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal, binnen de fiscale grenzen gebruikt
voor de aankoop van nabestaandenpensioen voor eventuele partner en/of kinderen.

Ook is er een overlijdensverzekering geregeld; eventuele
partner/kinderen ontvangen een partnerpensioen en nabestaandenpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband.
Wordt een collega onverhoopt arbeidsongeschikt ook dan
is er een verzekering die ervoor zorgt dat de pensioenpremie wordt doorbetaald.

Reizen
Jobsrepublic stimuleert het milieubewust reizen. Zo komen veel collega’s uit de buurt met de fiets. Collega’s die
verder wonen komen met openbaar vervoer. Jobsrepublic
verstrekt een OV business card om dit te stimuleren. Collega’s die met de auto komen en meer dan 20 kilometer van
kantoor wonen ontvangen een vergoeding van 19 cent per
kilometer. Collega’s die vaak klanten bezoeken hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken van de leaseregeling.

Bijdragen
Omdat Jobsrepublic tot op heden break-even heeft gedraaid is er slechts in beperkte mate ruimte voor het bijdragen aan maatschappelijke doelen anders dan wat we als
bedrijf al inherent doen door mensen aan een betere baan
te helpen.
We doen jaarlijks kleine donaties aan verschillende goede
doelen als KWF en Kika. Daarnaast zorgen we voor scheiden van afval, we printen zo weinig mogelijk en steunen de
omgeving door onze lunch van de Buurtboer. De app waarin je kunt aangeven of je wel of niet mee luncht helpt bij het
voorkomen van verspilling.
Onlangs is het initiatief gestart en is een projectgroep
samengesteld die activiteiten gaat selecteren waarbij we
teamuitjes kunnen combineren met een goed doel.
De belangrijkste maatschappelijke bijdrage die we leveren is
echter het gegeven dat wij jaarlijks tienduizenden mensen
in aanraking brengen met een nieuwe baan en ze helpen
de stap te wagen. We maken de route naar nieuw werk veel
makkelijker dan in het verleden het geval was. We weten
dat heel veel mensen sollicitatievrees hebben en helpen
organisaties dit te onderkennen. Zo sturen wij bij veel organisaties op meeloopdagen en inloopavonden voor kandidaten. Hierdoor komen heel veel meer mensen in beweging
die anders in hun oude baan vast zouden blijven zitten.

