Goed Werkgeverschap
Ontdek de waardevolle inzichten van het Great Place to Work For All model

Het geheim van goed werkgeverschap

2 perspectieven

"Het gaat toch over feestjes, salaris en faciliteiten?”. Deze associatie hebben nog veel mensen

Great Place to Work kijkt vanuit twee perspectieven naar goed werkgeverschap:

met goed werkgeverschap. Niets is echter minder waar. Ja, die feestjes en cadeaus kunnen een

vanuit de medewerkers en vanuit het werkgever- en leiderschap.

mooie blijk van waardering zijn en het teamgevoel versterken. Toch ligt het fundament van wat
jouw organisatie een goede werkgever maakt én hoe het dat blijft, heel ergens anders...

Onderzoeken

De sleutel tot goed werkgeverschap

De onderzoeken (medewerkersonderzoek (Trust Index) - en werkgeversonderzoek (Culture Audit))
leveren waardevolle data over hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren en hoe ze zich voelen. Het

De ‘truc’ ligt simpelweg in hoe je met elkaar omgaat, het gedrag dat eenieder vertoont. Het

biedt inzicht in waar kansen liggen om jouw organisatie verder te ontwikkelen. Het maakt je bewust

geheim van deze ‘truc’? Vertrouwen. Die glijbaan in de ontvangsthal is natuurlijk leuk, maar wat

van wat de belangrijkste thema’s zijn om op te focussen en om je doelen te realiseren.

als niemand eraf durft omdat mensen denken dat je de kantjes ervan afloopt? Wat als je op
een bedrijfsfeest bent, maar de directeur geen idee heeft wie je bent en je straal voorbijloopt?
En wat als je een cadeau krijgt in de vorm van geld, maar niemand je een oprechte persoonlijke
blijk van waardering geeft?
Sommige organisaties lijken van buitenaf fantastische werkgevers die alles bieden, waaronder

Medewerkersperspectief

Werkgeversperspectief

Een organisatie waarin je vertrouwen hebt in
de mensen met wie je werkt, trots bent op je
baan en plezier hebt met collega’s.

Een organisatie waarin iedereen, ongeacht
wie je bent of wat je doet, zijn of haar
maximale potentieel inzet.

een goed salaris, maar waar de interne organisatiecultuur niet gezond is. Waar mensen

• Geloofwaardigheid

• Vertrouwen

gepest worden, stroeve communicatie heerst en mensen gezien worden als nummer. Dit soort

• Respect

• Betekenisvolle waarden

• Eerlijkheid

• Effectief leiderschap

• Trots

• Maximaliseren van
ieders potentieel

omgevingen kunnen leiden tot burn-outs, een slecht imago en vertragen of voorkomen zelfs het
behalen van resultaten.

Goed werkgeverschap rendeert

• Kameraadschap

• Innovatiekracht

Het kan ook anders. Uit ons emprisich onderzoek blijkt dat een hoge mate van vertrouwen
tussen medewerkers en leiders, en medewerkers onderling, de basis is voor goed
werkgeverschap én organisatiesucces. De focus op vertrouwen en het handelen naar het zijn
van een organisatie die bestaat uit mensen, in plaats van nummers, heeft positieve gevolgen
voor de bedrijfsresultaten.

For All
Het Great Place to Work For All model biedt de leidraad om goed werkgeverschap
te bouwen. De basis is vertrouwen. Een cultuur van vertrouwen wordt gevoed door
betekenisvolle waarden en gefaciliteerd door effectief leiderschap. Hierdoor ontstaat een
omgeving waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zijn of haar potentieel wilt en
kan inzetten. Dit verhoogt de innovatiekracht binnen de organisatie wat weer leidt tot groei.

Vertrouwen is de strategie die
altijd en overaliswerkt
de strategie die overal
VERTROUWEN

Goed werkgeverschap rendeert
WERKT
Mensgerichte organisaties zijn niet soft. De focus op vertrouwen en het handelen

Vertrouwen kan op het eerste gezicht iets softs en ontastbaars lijken. Maar in

naar het zijn van een organisatie die bestaat uit mensen, in plaats van cijfers, heeft

werkelijkheid is vertrouwen ontzettend pragmatisch en werkt het excellerend.

Creativiteit

Focus

positieve gevolgen die leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Samenwerking

3.75 x hogere omzetgroei

1.65 x meer sollicitanten

2.2 x lager verloop

66 sollicitaties
per 100 medewerkers

22,5%

11%
40 sollicitaties

6%

Mensen durven met ideeën te

Er is geen afleiding die

Medewerkers zien elkaar als meer

komen en meer van zichzelf

veroorzaakt kan worden door

dan alleen collega’s wanneer zij

te laten zien, zonder dat daar

onduidelijkheid over doelen,

elkaar vertrouwen waardoor echt

specifiek om wordt gevraagd.

onderling wantrouwen of slechte

een teamgevoel kan ontstaan.

Er is ruimte voor feedback en

communicatie. De neuzen

De onderlinge samenwerking

medewerkers worden betrokken

staan dezelfde kant op en de

verbeterd, omdat mensen weten

bij beslissingen. Deze factoren

verwachtingen zijn helder. Dit

dat ze op elkaar kunnen bouwen

zorgen ervoor dat mensen, op

zorgt voor een gezamenlijke

en er voor elkaar zijn als dat

een gezonde manier, het beste

focus op het behalen van doelen,

nodig is zowel privé als op het

uit zichzelf en uit elkaar halen.

ongeacht de aard van deze

werk.

per 100 medewerkers

Intentie om te blijven

98%

Medewerkers
als ambassadeurs

5%

Productiviteit

97%

95%
82%

74%

80%

doelen.

Lees meer over de resultaten van vertrouwen in de whitepaper
Vertrouwen is de strategie die overal werkt

Organisaties met een vertrouwensindex
tussen 90% en 100%

Organisaties met een vertrouwensindex
tussen 70% en 80%

Goed werkgeverschap

Medewerkersonderzoek (Trust Index)

Een great place to work is een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor en

Het Trust Index medewerkersonderzoek meet 5 universele waarden die bepalen of mensen het beste uit

vanuit medewerkerspectief

met wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier hebben met de mensen met wie ze samenwerken.

zichzelf halen en gaat verder dan tevredenheid. Vertrouwen bestaat uit de waarden Geloofwaardigheid,
Respect en Eerljkheid. Daarnaast zijn de waarden Trots en Kameraadschap van belang. Het onderzoek
bestaat uit 60 stellingen, demografische vragen en 2 open vragen.

management
(iedereen met een leidinggevende rol)

5 universele waarden
Geloofwaardigheid
"vertrouwen in de mensen
voor en met wie je werkt,…

•

Communicatie is open en toegankelijk

•

Vakbekwaamheid in coördinatie en uitzetten van visie

•

Integriteit en consistentie in doen en laten

Respect
•

Ondersteunen van ontwikkeling en geven van waardering

•

Samenwerken met medewerkers in besluitvorming

•

Zorg voor medewerkers als individuen met een privé-leven

Eerlijkheid

medewerker

•

Gelijkwaardigheid in termen van beloning

•

Onpartijdigheid en afwezigheid van voortrekgedrag

•

Rechtvaardigheid door afwezigheid van discriminatie

Trots
… plezier hebt met
collega's…

…en trots bent op wat
je doet.”

•

Op het eigen werk

•

Op het team

•

Op het imago van de organisatie

Kameraadschap

collega's

baan

•

Verbondenheid en vrijheid om jezelf te zijn

•

Gastvrijheid en vriendelijke sfeer

•

Op elkaar kunnen rekenen

Goed werkgeverschap

Werkgeversonderzoek (Culture Audit)

Een great place to work is een organisatie waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zijn

Het Culture Audit werkgeversonderzoek biedt inzicht in de strategische keuzes en praktische invulling

of haar maximale potentieel inzet. Dit leidt tot het vergroten van de innovatiekracht en groei binnen

van het vertrouwen, de waarden, het leiderschap, het maximaliseren van ieders potentieel en de

de organisatie.

innovatiekracht binnen jullie organisatie. In de Culture Audit geven jullie via 5 open vragen (en een

vanuit werkgeverspectief

optionele extra vraag) inzicht in jullie organisatiecultuur.

Innovatiekracht

5 strategische thema's
Vertrouwen
is de basis en de universele vereiste voor positieve interacties.
Vertrouwen bouw je door geloofwaardig leiderschap, het tonen
van respect en een eerlijke behandeling.

Maximaliseren van ieders potentieel

Betekenisvolle waarden
helpen bij het dagelijks werk. Het zijn geen losse slogans op de
muur. Waarden bieden een houvast wanneer keuzes gemaakt
moeten worden.

Effectief leiderschap
draait om een connectie maken met eenieder op persoonlijk
niveau in de dagelijkse uitwerking van de visie en strategie.

Maximaliseren van ieders potentieel

Vertrouwen

ontstaat vanuit de overtuiging dat ieder mens, ongeacht wie
iemand is of wat iemand doet, er toe doet en unieke kwaliteiten
heeft.

Innovatiekracht
draait om het benutten van inzichten en ideeën van iedereen.
Een cultuur op basis van vertrouwen, in plaats van angst,
bemoedigt creativiteit.

Betekenisvolle
waarden

Effectief
leiderschap

In 9 stappen naar goed
werkgeverschap
Wat kun je doen om aan de slag te gaan met het verbeteren van
jullie werkgeverschap? Volg onderstaande negen stappen.

Het Great Place to Work traject
1. KENNISMAKING
•

Online kennismaking & voorstel
specifiek voor jouw organisatie

•

Getekend contract en koppeling
aan Great Place to Work

1. Creëer commitment op de overtuiging dat goed

projectteam

werkgeverschap gebaseerd op vertrouwen leidt tot succes.

2. VOORBEREIDING (+/- 4 WEKEN)
•

voorbereiding van het onderzoek

2. Stel een gezamenlijke visie op van hoe goed

•

werkgeverschap in jullie organisatie er specifiek uitziet.

4. Vraag aan je medewerkers wat er speelt. Data geeft
inzicht in wat er leeft om gericht verbeteringen door te

medewerkersonderzoek en Culture
Brief (kwantitatieve vragen)

3. ONDERZOEK (2 WEKEN)
•

Start van het medewerkersonderzoek en inleveren Culture

voeren.

5. Richt jullie strategie en programma’s op zo’n manier in

Aanleveren documenten
voor de start van het

3. Communiceer over en betrek iedereen in de organisatie
in deze visie.

Kick-off projectteam &

Brief
•

Samenstellen van de Culture Audit

4. RESULTATEN (3 DAGEN)

dat het vertrouwen vergroot.

•

Sluiten van het onderzoek en

6. Praat met elkaar. Ga op basis van de inzichten in dialoog.

resultaten zijn zichtbaar in

7. Integreer het in bestaande overlegstructuren. Maak het

niet Great Place to Work Certified

rapportageplatform Waves + wel/

geen losstaand iets.

8.. Vier successen (ook de tussentijdse). Vanuit je
successen leer je.

9. Deel naar buiten toe. Veelal is dit een eerste stap die
organisaties zetten als zij aan de slag gaan met het zijn van
een aantrekkelijke werkgever. Maar deze stap heeft pas echt
effect als jullie daadwerkelijk een goede werkgever zijn.

5. OPVOLGING (8 MAANDEN)
•

Navigatie door resultaten met
Great Place to Work via een online
sessie en afstemming wat er nog
nodig is vanuit Great Place to
Work voor een goede opvolging
zoals dialoogsessies, consultancyuren of coaching.

"

Onze gewaardeerde ambassadeurs vertellen...

Het Great Place to Work traject maakt dat je extra aandacht hebt

voor de mensen in de organisatie. Hoe doen we het eigenlijk? Waarom

"

De deelname aan Great Place to Work is voor ons een

doen we het zo? En wat vinden onze mensen ervan? We maken keuzes

belangrijke toetsing van het beleid dat we voeren. Het zorgt

met de beste bedoelingen, maar het is belangrijk om te checken hoe

voor een jaarlijks terugkerend moment van reflectie mede

de beslissingen die we nemen ervaren worden. Zeker vanuit mijn HR-

gevoed door de input die we ophalen bij onze medewerker. De

achtergrond krijg ik hier heel veel energie van. Ook als ik spreek vanuit

uitslag van de survey zorgt ervoor dat we de juiste gesprekken

mijn andere projectleden is het niet alleen een heel waardevol, maar

kunnen voeren met onze medewerkers, zodat we elke keer weer

ook een erg leuk traject.

"

stappen voorruit mogen maken met elkaar om van AbbVie een
nog mooiere en betere werkomgeving te maken.

"

- Annemarie van Esveld - Borghuis
HR Manager bij DC Klinieken

- Corinne van den Bos
SR HR Business Partner bij AbbVie

"

Het is een veilige en onafhankelijke methode om

"

Het Great Place To Work onderzoek geeft

halen.

ons telkens nieuwe inzichten in onze organisatie.

"

Vervolgens biedt Great Place to Work ook de ruimte

Daarbij is het feit dat het traject elk jaar terugkomt

om in een veilige setting het gesprek aan te gaan en

erg prettig, om zo te kunnen zien wat je acties

wij op thema’s die wij erg belangrijk vinden door onze

concreet

hebben opgeleverd. Ook versterkt Great Place to

waardevolle

Voor ons is Great Place to Work een erkenning dat

feedback

processen

vanuit

en

collega's

structuren

te

op

te

optimaliseren."

medewerkers positief gewaardeerd worden. Tevens is

Work ons merk naar buiten toe, op marketing en

het een stok achter deur om continu met onze cultuur

- Gijsje Wissenburg, Rik van den Wijngaard & Johan Smits

recruitment-gebied. Belangrijk is daarbij dat de

bezig te zijn en deze te verbeteren. In de hectiek van

Directie Yellowgrape

Great Place to Work-certificering zorgt voor een

alledag kom je er niet altijd aan toe om dit consequent

versterking van onze arbeidsmarktcommunicatie

op te pakken en bovendien goed te meten over de hele

op een manier die echt heel dicht bij onszelf ligt.

breedte. Great Place to Work is voor ons - management

Daarnaast vind ik het sterk richting onze klanten

- de benchmark om de meerjarige ontwikkeling goed te

om deze de certificering te hebben. Als je goed

monitoren als het gaat om de stem van de medewerker.

voor je mensen zorgt als consultancy partij, dan

Maar ook als kapstok om bepaalde thema’s ieder jaar

heeft dat ook waarde voor de organisaties waar

wat extra aandacht te geven.

"

"

je mee samenwerkt.

- Sebastiaan Sloos

- Martijn de Coninck

COO bij Whyellow

MT-lid bij McCoy & Partners

Deze organisaties, en meer dan 7.000 andere,
gingen je voor...

Over
Great Place to Work
Al 35 jaar meet Great Place to Work vertrouwen binnen organisaties - het fundament
van organisatiesucces. Dit doen wij voor heel diverse organisaties: klein en groot,
profit en non-profit, in alle sectoren en in 60 landen. Wij helpen organisaties hoe ze
een great place to work kunnen worden en blijven. Dit doen we door:
•
•
•
•
•

te onderzoeken (het meten van het goed werkgeverschap vanuit medewerker- én
werkgeversperspectief)
te inspireren (het delen van best practices en publicaties)
te verbinden (door events en ons netwerk)
te adviseren (consultancy voorafgaand en na afloop van het onderzoek)
te erkennen (certificering en de lijst van Best Workplaces)

E: NL_Info@greatplacetowork.com
T: 020 260 06 94
W: www.greatplacetowork.nl

Bekijk deze video

