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“We geven onze 
mensen vrijheid, 
vertrouwen en veel 
verantwoordelijkheid”

Ruim een eeuw geleden startte Ben Pon met de import van fietsen, 
auto’s en banden. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een 
multinational met zo’n 13.000 medewerkers in 27 landen. En het 
grootste familiebedrijf van Nederland groeit nog steeds. In Pon’s 
succes spelen medewerkers de hoofdrol, aldus Erik van ’t Hof, 
verantwoordelijk voor HRM binnen de Raad van Bestuur. 
 
Pon’s wereld is die van de mooiste auto’s, de sterkste grondverzetmachines, 
de snelste fietsen en de krachtigste scheepsmotoren. Pon werkt wereldwijd 
met merken als Audi, Porsche, Volkswagen, Caterpillar, MAN, Continental en 
Gazelle. IJzersterke merken, dus. 
Van ’t Hof: “Deze sterke merken vragen om ondernemende mensen. 
Daarmee bedoelen we mensen die de passie hebben om te presteren en 
die gaan voor concrete resultaten. Daarom geven wij onze mensen vrijheid, 
vertrouwen en veel verantwoordelijkheid.”

“Fitte medewerkers 
presteren beter”

“We willen behoren tot de beste 
werkgevers in alle landen waar 
we actief zijn”

“Onze groeiambitie is alleen te realiseren met mensen die in beweging 
blijven en die zich voortdurend ontwikkelen. Daardoor voelen ze zich 
beter en werken ze met meer plezier. 
Mensen die met plezier werken, presteren beter en komen met nieuwe 
ideeën. Zo simpel is het. Daarom investeren we in opleidingen, trainingen 
en de gezondheid van onze mensen. Om de twee jaar houden we een 
engagement survey, zodat we weten hoe de medewerkers ‘erin zitten’ 
en waar we extra aandacht aan moeten besteden. In alle landen waar 
we actief zijn, willen we behoren tot de beste werkgevers.” 

De Pon Academy neemt een belangrijke plaats in binnen Pon’s 
HR-strategie. Hier kunnen alle medewerkers persoonlijke 
ontwikkelingsprogramma’s en opleidingen volgen. Er is veel aandacht 
voor het ontwikkelen van jong talent. De Pon Academy is een inspirerende 
netwerkplek voor Pon-medewerkers uit de hele wereld.

Van ’t Hof: “Pon wil in 2015 een van de gezondste bedrijven van 
Nederland zijn.” Hiervoor is enige jaren geleden een ambitieus 
gezondheidsprogramma gestart: Pon Fit. Samen met onze partners in 
de gezondheidszorg werken we aan het fit worden, fit zijn en fit blijven 
van onze medewerkers. We bieden onze medewerkers een uitgebreid 
aanbod van sportprogramma’s en events tot aan medische check-ups, 
bedrijfsfysiotherapie, state-of the-art zorgverzekeringspakketten en 
coaching bij verandering op weg naar een gezonde leefstijl. 
Niet voor niets is het beschikbaarheidspercentage van ons personeel 
maar liefst 96,6%. We zijn een supergezond bedrijf, in alle opzichten.”
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Een bedrijf
waar zelfs de arbeidsvoorwaarden
state-of-the-art zijn.

[ Lekker gevoel, niet? ]

Verrijk je wereld.

Werken bij URENCO.
Dat betekent een unieke baan bij een uniek bedrijf.

Als je bij URENCO komt werken, ligt er een pakket arbeidsvoorwaarden voor je klaar waar 

je u tegen zegt. Het zijn onze eigen arbeidsvoorwaarden, want URENCO is niet gebonden 

aan een cao. URENCO is dan ook niet zomaar een bedrijf: we zijn het enige bedrijf in

Nederland dat uranium verrijkt en daarmee de splijtstof levert voor kernenergie.

URENCO is ook de enige westerse producent van stabiele isotopen. Deze worden inge-

zet voor industrie, onderzoek en in de geneeskunde. Enriching the future is onze missie. 

URENCO biedt je daarom veel mogelijkheden om te investeren in de toekomst; zowel in 

die van jezelf als die van onze planeet. Op jouw eigen, unieke manier.

Werken bij URENCO betekent ook: geweldige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

State-of-the-art technologie. Jezelf geen zorgen hoeven te maken over de toekomst.

Collega’s die nog echt collega’s zijn. Letterlijk en � guurlijk een verrijking van je wereld. 

Op www.verrijkjewereld.com hoor, zie en lees je daar alles over. Laat je er uitgebreid 

inspireren. 

URENCO Nederland B.V.  |  Postbus 158  |  7600 AD Almelo  |  www.verrijkjewereld.com
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1. ThermomeTer 
Het is belangrijk voor organisaties om te weten wat er speelt binnen de eigen muren.  
De medewerkers zijn daarvoor de beste bron. Organisaties meten veel: financiën, output, 
marktaandeel. Maar wil een werkgever echt weten hoe het gaat met de organisatie, dan 
moet hij de thermometer in het eigen bedrijf steken. Hoe is de sfeer? Is men gemotiveerd? 
Begrijpt iedereen de bedoeling? Het Beste Werkgeversonderzoek biedt daarvoor de juiste 
handvaten.

2. energie
De belangrijkste succesfactoren voor een organisatie zijn de energie van de medewerkers 
en de richting van het bedrijf. Als er te weinig energie is, wordt er niet voldoende gepro
duceerd. Als de richting niet duidelijk is, kan de energie aan alle kanten wegvliegen. Om 
dergelijke energielekken op te sporen is, een medewerkersonderzoek buitengewoon nuttig.

3. inspiraTiebron 
Waarom wordt de ene organisatie door zijn werknemers gezien als een betere werkgever 
dan de andere? Het Beste Werkgeversonderzoek is een inspiratiebron voor iedere werk
gever die wil leren van andere organisaties.

4. TroTs
Medewerkers zijn er trots op als hun organisatie hoog eindigt in dit onderzoek.  De hoge 
notering bevestigt hen in hun keuze voor deze werkgever en stimuleert de loyaliteit.

We hopen met dit onderzoek goed werkgeverschap in Nederland verder te stimuleren.  
We wensen u veel leesplezier met dit magazine, waarin tal van goede voorbeelden u zullen 
uitdagen om de Beste Werkgever voor uw medewerkers te worden. 

Guido Heezen, Directeur Effectory
Florence Schmit, Commercieel directeur VNU Vacature Media 

       MedewerkerS  
MakEN DE orgaNisatiE

Welke organisatie is volgens de eigen medewerkers de Beste 
Werkgever van Nederland? Dit magazine laat zien wie de lijst in 
2013 aanvoeren, wie de runners up zijn en wat een organisatie 
ervoor moet doen om hoog te eindigen. Vier redenen waarom 
het Beste Werkgeversonderzoek volgens ons zo belangrijk is:



Fred Augustin, verpleegkundige Spoedeisende Hulp: “Welke 
ingang je ook neemt, zodra je het ziekenhuis binnenstapt proef 
je direct de gemoedelijkheid die hier hangt. Iedereen is goed 
aanspreekbaar. Als je hier net aan de slag gaat, weet je al snel bij 
wie je waarvoor moet zijn. Dat werkt prettig.”

Tim Mingoen, medisch ICT’er: “De techniek in deze sector maakt 
een snelle ontwikkeling door. Ik ben leergierig en in Ziekenhuis 
Amstelland kan ik veel opsteken. In mijn functie krijg ik te maken 
met een diversiteit aan toepassingen op medisch vlak waardoor 
onze afdeling een belangrijke schakel is in het ziekenhuis.”

De goede zorg voor mensen en de oprechte aandacht voor de 
patiënt, de collegialiteit en de hechte samenwerking maken 
Ziekenhuis Amstelland ‘Aangenaam dichtbij’. Maar ook de 
prettige werksfeer en de overzichtelijkheid van het ziekenhuis 
zorgen daarvoor. Voor veel medewerkers zijn het belangrijke 
redenen om bij Ziekenhuis Amstelland te werken.

Ziekenhuis Amstelland is een speler op het middenveld. Het 
levert uitstekende basiszorg en met de omliggende academisch 
medische centra wordt nauw samengewerkt. Ziekenhuis 
Amstelland staat dichtbij zijn patiënten, dichtbij de regio en 
dichtbij collega’s en medewerkers. Ziekenhuis Amstelland is in 
veel opzichten “Aangenaam Dichtbij”.

Aangenaam dichtbij.



Opening

Duidelijke verschillen  
per branche 
Zijn er verschillen in medewerkerbeleving tussen 
bijvoorbeeld commerciële bedrijven en non-profit 
organisaties? ‘Ja, er zijn altijd verschillen zichtbaar 
per branche’, zegt Guido Heezen, oprichter van 
Effectory. ‘Elke sector heeft haar eigen sterktes en 
zwaktes. Over het geheel genomen scoren com-
merciële organisaties hoger op werkbeleving dan 
non-profit organisaties. Medewerkers hebben hier 
betere voorwaarden, kunnen sneller schakelen en 
lopen minder vaak vast in regels en procedures. Er 
is meer vrijheid om het werk naar eigen inzicht in 
te delen en dat wordt erg positief gevonden. Toch 
heeft de non-profit sector ook haar eigen sterke 
punten. Zo wordt de zingeving van het werk hier 
met afstand het beste beoordeeld, vaak meer dan 
een vol punt hoger dan bij commerciële organi-
saties. En dat is niet verrassend, want de sector 
loopt ook voorop in maatschappelijke betrokken-
heid. Medewerkers die kiezen voor de overheid als 
werkgever, doen hun werk vaak vanuit een bepaalde 
roeping. Ze willen bewust iets bijdragen aan de sa-
menleving, door het bieden van zorg, onderwijs of 
gemeentelijke diensten. Hierin blinkt de non-profit 
sector beslist uit.’

TroTs op De organisaTie
Beste Werkgevers scoren hoog op de trots die hun 
werknemers voelen voor de organisatie. 

Organisatietrots Beste Werkgevers:  7,9
Organisatietrots andere organisaties: 6,6 

Beste Werkgevers worden door hun medewerkers dan 
ook actief aangedragen bij anderen. De stelling: ‘Ik 
raad mijn organisatie aan als werkgever bij anderen’ 
scoort een 7,9. Medewerkers bij andere organisaties 
beoordelen deze stelling met een 6,9.

Aart Slagt, KLM:
‘Bij ons krijgen boven-
talligen de prioriteit.’
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Opening

HarT voor De zaak
Betrokken medewerkers hebben hart voor de zaak. Ze 
voelen zich bij de organisatie op hun plek. Medewerkers 
van de honderd best scorende organisaties hebben het 
gevoel bij de organisatie te passen. Betrokkenheid scoort bij 
genomineerden gemiddeld een 8,0. Bij niet-genomineerden 
gaat het om een gemiddelde van 7,1.

Betrokkenheid Beste Werkgevers: 8,0
Betrokkenheid andere organisaties: 7,1

De hoge score kwam toch wel als een  
verrassing. Waarom?
Gerard van de Ven: ‘Toen het onderzoek van Effectory 
werd afgenomen, zaten we midden in een grote overgangs-
fase van afdelingsgericht naar procesgericht werken. Hier-
door is er heel veel veranderd: van de werkplekken tot aan 
functies. Dit bracht heel veel onzekerheid met zich mee, 
maar de werkprocessen zijn wel ten goede veranderd en dat 
merk je dus ook in de beoordeling door de medewerkers.’ 
Karin Bouma: ‘Door deze organisatieontwikkeling is een 
aantal mensen op een andere plek terechtgekomen. Wij 
hebben laten zien welke andere mogelijkheden er binnen 
Omnia Wonen zijn en hen gestimuleerd te zoeken naar 
werk dat écht bij hen past. We vinden het belangrijk dat 
mensen zich blijven ontwikkelen en eventueel een passende 
opleiding volgen. Ook is een aantal medewerkers op as-
sessment geweest. Daar kwamen vaak verrassende ontwik-
kelingsmogelijkheden uit, ook voor de medewerkers zelf. 
Ik sluit niet uit dat dit nog een paar carrièreswitches gaat 
opleveren.’

Hoe is de manier van werken binnen Omnia 
veranderd?
Gerard van de Ven: ‘Eerst werkten diverse afdelingen aan 
hetzelfde project, waarbij de prioriteiten per afdeling erg 
verschilden. Voor de ene afdeling stond een project hoger 
op de prioriteitenlijst dan voor de andere. Nu werken onze 
mensen per project samen, waardoor de prioriteit voor 
iedereen gelijk is. Dat is een groot voordeel. Een uitdaging 
daarbij is dat onze medewerkers meer vrijheid hebben. Er 
wordt niet van boven voorgeschreven wat de beste werk-
wijze is, dat mogen ze zelf uitvinden.’
Karin Bouma vult aan: ‘We vinden het belangrijk dat de 
mensen zelf blijven nadenken. We willen niet alles dicht-
spijkeren met regels. Dat maakt het werk spannender, maar 
ook leuker.’

Weten jullie medewerkers wel raad met zo 
veel vrijheid?
Gerard van de Ven: ‘Juist door de grote vrijheid die wij 
bieden, zie je dat de betrokkenheid bij Omnia Wonen 
groeit. Onze medewerkers gedragen zich als echte “omni-
anen”, zeg ik altijd. Dat houdt in dat ze dingen uit zichzelf 
oppakken en niet over de schutting gooien.’
Karin Bouma: ‘Ze voelen ook geen belemmering om 
nieuwe dingen op te pakken. Ik zie een behoorlijke dosis 
motivatie en een groot zelfvertrouwen in hun werk.’ 

‘Onze medewerkers 
zijn echte omnianen’
Drie vragen aan directeur Gerard van de Ven en HRM-adviseur Karin Bouma 
van Omnia Wonen, een woningcorporatie met 85 medewerkers die in dertien 
gemeenten woonruimte verhuurt. Omnia Wonen scoort goed in de lijst van 
organisaties met minder dan honderd medewerkers.

Gerard van de venkarin bouma

10    www.beste-werkgevers.nl



plezier in HeT werk
Plezier in het werk is een belangrijk onderdeel in de 
beoordeling van de Beste Werkgevers. Hoe beter men het 
werk beoordeelt (of hoe leuker men het werk vindt), hoe 
prettiger men het vindt om bij de organisatie te werken. 
Naast het feit dat medewerkers tevreden zijn over de 
werkzaamheden die ze uitvoeren (7,6), vinden ze de omgeving 
waarin ze hun werk doen bijzonder aangenaam. 

Omgeving Beste Werkgevers: 7,1
Omgeving andere organisaties: 6,1

vertrouwen en voldoende 
baanzekerheid
‘De organisatie waar ik voor werk geeft mij voldoende 
baanzekerheid.’ De honderd Beste Werkgevers scoren het 
afgelopen jaar op deze stelling gemiddeld een 7,1. Dat is 
bijna een punt hoger dan bij andere organisaties, die scoren 
gemiddeld een 6,3. Ook hebben medewerkers van Beste 
Werkgevers vertrouwen in de leiding van de organisatie 
(een 6,9 ten opzichte van een 6,1 bij andere organisaties). 
Vertrouwen en zekerheid zijn hiermee in 2013 een belang-
rijke graadmeter voor goed werkgeverschap.

Betsie Grube, Scania:
‘Fit for Duty is essenti-
eel: het beste resultaat 
met de minste lichame-
lijke en mentale belas-
ting. Mensen blijven bij 
ons breed inzetbaar.’

weinig verschil 
mannen  
en vrouwen
Zijn er verschillen tussen wat mannen en vrouwen 
belangrijk vinden aan een werkgever? ‘Nee, inhoude-
lijk zijn er eigenlijk geen grote verschillen zichtbaar in 
wat belangrijk gevonden wordt’, vertelt Guido Heezen, 
directeur van Effectory. ‘Opvallend is wel dat bij de 
Beste Werkgevers van Nederland gelijke carrièrekansen 
voor mannen en vrouwen altijd hoger scoren dan in 
andere organisaties. Over de hele linie zijn vrouwelijke 
medewerkers bij populaire werkgevers eigenlijk erg 
positief, terwijl het Nederlandse gemiddelde laat zien 
dat mannen doorgaans iets positiever in hun oordeel 
zijn. Zij beoordelen hun leidinggevende, salaris en de 
mate waarin zij hun capaciteiten kunnen benutten vaak 
net wat hoger. Bij de beste werkgevers zien we juist het 
omgekeerde: vrouwen zijn op deze punten positiever 
dan mannen. Waarschijnlijk kijken goede werkgevers 
daadwerkelijk objectiever naar de waarde van individu-
ele medewerkers, ongeacht of dit mannen of vrouwen 
zijn. Wellicht zijn vrouwen hierdoor sneller positief 
verrast dan mannen, waardoor hun totaaloordeel ook 
hoger uitvalt.’
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Het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2013 is uit.

Hét bereiksonderzoek voor online en printmedia. 

NOA kent de mediavoorkeuren 

van iedere werkzoekende...

Wil je weten via welke media werkzoekenden zich oriënteren?

En wil je de gezochte doelgroep defi niëren op basis van persoonlijke 

competenties? Gebruik NOA 2013 en werf de ideale kandidaat!

Kijk snel op www.noa-onderzoek.nl. 
Je bereikt ‘t metcompetenties? Gebruik NOA 2013 en werf de ideale kandidaat!
Je bereikt ‘t metcompetenties? Gebruik NOA 2013 en werf de ideale kandidaat!
Je bereikt ‘t met

NOA kent de mediavoorkeuren 
NOA kent de mediavoorkeuren 



voelT een meDewerker  
zicH gewaarDeerD?
Waardering blijft een belangrijke graadmeter. Net als in 2012 
zien we dat medewerkers van de honderd Beste Werkgevers 
van Nederland meer waardering voelen dan medewerkers bij 
andere organisaties. 

Waardering Beste Werkgevers:  7,0
Waardering andere organisaties:  6,0 

Duidelijke stip op de horizon
Het is voor medewerkers die bij de honderd best scorende 
organisaties van Nederland werken duidelijk welke doelen 
hun werkgever wil bereiken. Beste Werkgevers scoren op 
deze stelling gemiddeld een 7,6. Dit is bijna een punt hoger 
dan andere organisaties, die gemiddeld een 6,7 scoren.  
Het vertrouwen dat medewerkers van de best scorende 
organisaties hebben in de leiding van hun organisatie, 
wordt beoordeeld met een 6,9. Dit is 0,8 punt hoger dan bij 
andere organisaties (6,1).

Mirjam Schmitz, Nedmag:
‘We zijn een productiebe-
drijf. Als er niet hard wordt 
gewerkt, gaat het mis.’

Opening

Meer lezen over HR en recruitment? 
Volg deze blogs:

HR zone
www.hrzone.nl

HRzone biedt kennis 
over de arbeidsmarkt, 
verandermanagement, 
leiderschap, ontwikkelen, 
organiseren, strategie, 
technologie en werkgeverschap.

Menno Lanting
www.mennolanting.nl

Menno Lanting blogt over 
leiderschap, executive 
development, connectivity, 
strategie en business innovatie.

HR coMMunity
www.hrcommunity.nl

Een grote community voor HR 
en change in Nederland.

RecRuitMent MatteRs
www.recruitmentmatters.nl

Scherpe blog over alles wat 
met online recruitment heeft te 
maken.

effectoRy 
www.effectory.nl/kennis/blog/

Tips en praktijkcases over 
medewerkersbeleving en goed 
HR-beleid.

vijf beste 
blogs
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die toe zijn aan iets anders aan elkaar worden ge-
koppeld. Op die manier komt KLM ook aan hun 
wensen tegemoet. Het mooie aan deze creatieve 
manier van personeelsbehoud, vindt Slagt, is dat 
er geen strikte regels gelden. ‘Er is geen spread-
sheet die je kunt volgen als leidinggevende, het 
komt aan op het gesprek met je mensen en hun 
wensen.’ Natuurlijk moet de medewerker wel de 
juiste opleiding(en) en de vereiste competenties 
hebben.
Het komt allemaal neer op het bij elkaar houden 
van de ‘blauwe familie’, zegt Slagt. ‘Het klinkt 
misschien stom, maar het ergste dat iemand hier 
kan overkomen is als ze de KLM-familie moeten 
verlaten. Medewerkers hoor je altijd vol trots ver-
tellen dat ze hier werken. Ze laten hun KLM-pas 
maar wat graag zien. Het is toch ook indrukwek-
kend als je je eigen product ziet opstijgen?’
Medewerkers blijven lang bij KLM werken. Hier-
door ligt de gemiddelde leeftijd vrij hoog. Slagt: 
‘Dat vind ik niet per se een probleem. Je kunt ook 
op hoge leeftijd nog heel productief en creatief 
zijn. De uitdaging zit hem in de toekomst. We 
trekken op dit moment weinig tot geen nieuwe 
mensen van buiten KLM aan, dus hoe ga je om 
met deze bloedarmoede?’
Mocht er echter extern gezocht moeten worden, 
dan heeft Slagt weinig zorgen. ‘Daarin zijn we 
eerlijk gezegd relatief verwend.’ Op een enkele 
ingewikkelde IT-functie na, zijn vacatures binnen 
no time vervuld. Voor cabinepersoneel hoeft Slagt 
alleen een gerucht te doen uitgaan, en de volgende 
dag heeft hij honderden sollicitaties binnen. Alle-
maal klaar om toe te treden tot de blauwe familie.

Bij het woord bovental-
lig denk je niet aan 
blije gezichten. Eerder 
aan mensen die van-
wege de crisis worden 
gestraft. KLM probeert 

medewerkers juist de positieve kant van bovental-
ligheid te laten zien. P&O-directeur Aart Slagt: 
‘Bij ons krijgen boventalligen de prioriteit en wor-
den ze op alle mogelijke manieren ondersteund 
bij het vinden van een nieuwe passende uitdaging 
binnen het bedrijf.’
In 2009 besloot de directie om binnen afdelingen 
met overcapaciteit te vragen of er mensen waren 
die naar een andere afdeling wilden waar sprake 
is van onderbezetting. Slagt: ‘We wijzen niet aan, 
we vragen ze vrijwillig hun vinger op te steken en 
bieden ondersteuning in de vorm van opleidin-
gen. Gelukkig is de veranderbereidheid van onze 
medewerkers heel groot en zijn er ook genoeg 
mogelijkheden binnen dit grote bedrijf.’
Dat leidt af en toe tot memorabele carrièreswit-
ches. Zo is iemand die zich eerst bezighield met 
het onderhoud van vliegtuigen, nu een van de 
communicatieadviseurs. Volgens Slagt is deze 
methode tot nu toe erg succesvol. ‘Als mensen zich 
melden, krijgen ze uiteraard eerst een gesprek, 
soms een snuffelstage en vervolgens een proef-
plaatsing met een tussentijds evaluatiemoment. 
Onze slagingskans ligt boven de 80 procent.’ 
De enige keerzijde is de frustratie bij medewer-
kers die ook iets anders willen, maar een boven-
tallige collega voor zien gaan. Voor die mensen is 
er een jobswapping-project, waarbij medewerkers 

‘Boventallig Betekent 
hier juist een kans’
Om de blauwe familie bij elkaar te houden, doet KLM er alles 
aan om boventallige medewerkers niet te ontslaan, maar een 
andere interne vacature aan te bieden.

Tekst Eveline Domevscek   Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  

34.000

stAndplAAts 

hoofdkAntoor:  

Amstelveen

JAAromzet:  

BijnA 10 miljArd euro

Gemiddelde leeftiJd:  

47 jAAr

VerdelinG 

mAn/Vrouw:   

57% mAn, 43% vrouw
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winnaar

‘Medewerkers laten 
hun KLM-pas maar 
wat graag zien’

nAAm:  AArt slAgt

leeftiJd:  39 jAAr

functie:  directeur 

Hr, officieel: 

executive vice 

President HumAn 

resources & 

industriAl relAtions

inspirAtiebron: 

Het verBinden vAn 

mensen. letterlijk 

mensen vAn A nAAr B 

vliegen, mAAr voorAl 

Bezien vAnuit de Hr-

ProfessionAliteit

zou ooit noG 

weleens:  in een 

zeilBoot om de 

wereld willen vAren
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6TIPS voor gOED     WERKgEVERSChAP
Wat doen organisaties die door hun medewerkers hoog 
gewaardeerd worden beter dan andere organisaties? Guido 
Heezen van onderzoeksbureau Effectory geeft zes tips.

Inspirerende directie
Guido Heezen: ‘vaak zie je dat directies vanuit 
een ivoren toren regeren. Een directie die zich 
onder de medewerkers begeeft en in filialen, 
op afdelingen en in de magazijnen praat over 
de koers van het bedrijf werkt inspirerend. Een 
mooi voorbeeld is vanHaren Schoenen, waar de 
directeur Krein Bons regelmatig op de werkvloer 
te vinden is. of Buurtzorg Nederland, waar Jos 
de Blok zelf nog meeloopt met de diensten.’

Minder management
‘organisaties bezuinigen vaak door te snijden in het aantal blue collar 
workers. Maar organisaties moeten minder topzwaar worden, dus 
waarom niet ook snijden in de managementlagen? Bij veel gelaagdheid 
kan het een verademing zijn en ook bureaucratie en politiek wordt 
daarmee ingedamd. Domme regeltjes komen er in de regel alleen bij en 
worden zelden verwijderd. Begin daar eens mee. Ziekenhuis AMC heeft 
op de intranetsite een ‘Kafka-knop’ waarmee medewerkers onzinnige 
regeltjes, procedures en protocollen kunnen melden. En de directie 
heeft aangegeven elke melding hoogst serieus te nemen.’

Doe normaal!
‘veel organisaties zijn bezig met 
bevlogenheid en engagement. 
Dat is op zich goed. Alleen is het 
een gevaarlijke tendens dat dit te 
instrumenteel wordt toegepast. Dan 
wordt er een manager aangesteld 
die engagement gaat regelen en 
opleggen. Trucjes werken echter 
niet. En peptalks werken beperkt. 
Beter is het om normaal en oprecht 
te doen en medewerkers serieus 
te nemen. vertrouw op je intuïtie 
en vertel een logisch verhaal. Zorg 
ook dat je eerlijk bent. Als je het 
over mensen hebt, dan wel met 
de mensen erbij. Een voorbeeld is 
het probleem van de afnemende 
toegevoegde waarde van oudere 
werknemers, bijvoorbeeld omdat 
ze fysiek minder kunnen of omdat 
hun kennis achterblijft. Demotie 
is dan een goede oplossing, maar 
spreek daar in alle openheid over 
en zaai geen onnodige angst.´   
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TIPS voor gOED     WERKgEVERSChAP

Meer dan geld alleen
‘Waartoe is het bedrijf op aarde? Wat is de 
maatschappelijke functie? organisaties moeten 
een richting krijgen die meer omvat dan louter 
geld verdienen. Dat geeft focus en zegt iets over 
de echte toegevoegde waarde van een organisatie. 
Daarmee creëer je een verhaal en kweek je 
betrokkenheid. Dat is lastig in deze tijd, waarin de 
nadruk vooral ligt op bezuinigen en omzet maken. 
Partijen als Triodos Bank beheersen dit goed en 
inspireren ook andere organisaties om verder te 
kijken dan alleen de financiële belangen.’

Waarderen van specialisten 
‘Specialisten aan de frontlinie moeten gewaardeerd worden. Zij zorgen er namelijk voor dat 
de organisatie bestaansrecht heeft. Als de rest van de organisatie bezig is om die specialisten 
goed te laten functioneren, helpt dat enorm. Een goede specialist moet je ook niet per se laten 
doorgroeien naar manager, dat is een ander vak. Mogelijk verlies je een goede specialist en krijg 
je er een slechte manager bij. Je ziet dat vaak als een goede verkoper salesmanager wordt, of een 
docent in de schoolleiding komt. Dit is niet altijd de beste keuze en kan zelfs innovatie in de weg 
staan omdat ze vasthouden aan de situatie waarin ze zelf nog op de werkvloer rondliepen.’  
‘organisaties kunnen meer experimenteren met het overlaten van managementtaken aan de 
specialisten. Bij Buurtzorg Nederland lukt het bijvoorbeeld goed om verpleegkundigen zelf de 
planning te laten maken. ook PGGM is zo’n bedrijf dat management niet als het hoogst haalbare 
ziet. Daar vindt men het zonde als een specialist manager wordt.’

Sociale innovatie toepassen
‘Medewerkers zelf vragen wat er handiger, beter 
en sneller kan. Als je dat advies overneemt, heeft 
dat een enorm stimulerend effect. Werknemers 
voelen zich serieus genomen en dat vertaalt zich 
direct door in de ranglijst. Kijk naar Buurtzorg 
Nederland, dat is het beste voorbeeld.’
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Welke trends zie je in 
de arbeidsmarkt? 
Florence Schmit: 
‘Er gebeurt veel in 
de markt en som-
mige ontwikkelingen 

lijken haaks op elkaar te staan. In het verleden was er een 
consistent verhaal over de arbeidsmarkt: er was overal een 
war for talent gaande. Nu zegt geen enkel bedrijf hetzelfde. 
De een kan met geen mogelijkheid een accountmanager 
vinden, terwijl de ander driehonderd brieven op een vaca-
ture krijgt. De markt is diffuser dan ooit. Een one size fits 
all oplossing voor recruitment is er dus niet. Veel bedrijven 
zijn bezig met reorganisaties, waardoor er mensen moeten 
vertrekken. Ook zie je dat er soms minder mensen nodig 
zijn vanwege het automatiseren van processen of aanpas-
singen in businessmodellen. Tegelijkertijd willen organisa-
ties vaak ook nieuwe mensen binnenhalen.’ 

Waarom zoeken organisaties juist in deze tijd nieuwe 
mensen?
‘Veel bedrijven zijn bezig met het heruitvinden van hun 
business. Grotere bedrijven zijn echt op zoek naar vernieu-
wing. Daar heb je vaak andere mensen bij nodig. Nieuwe 
mensen die een frisse wind door de organisatie laten waai-
en en helpen bij de transitie. Dat is een paradoxale situatie 
als je tegelijkertijd mensen ontslaat. Het management van 
die bedrijven moet dat intern goed uitleggen: waarom doen 
we dat?’

Hoe moet een bedrijf dat dan doen?
‘Mensen zoeken zekerheid en vragen zich af of het bedrijf 
goed met hen omgaat. Werknemers willen daarnaast weten 
waar ze naartoe gaan en of het bedrijf op de goede weg 
is. De beleving van het bedrijf bij de werknemers en de 
binding met de werknemers spelen daarom een grotere rol 
tegenwoordig. Leidinggevenden moeten werknemers een 
breder perspectief bieden en daarbij een andere dimen-
sie zoeken, met meer emotie en gericht op loyaliteit en 
binding. Het gaat dus om meer dan alleen de arbeidsvoor-
waarden; aandacht en communicatie zijn erg belangrijk. 
Het Beste Werkgeversonderzoek meet onder andere hoe 
goed organisaties in staat zijn om dat te doen.’ 

De echte talenten houd je toch niet binnen met extra 
aandacht?
‘Het managen van talent is inderdaad een extra uitdaging 
in crisistijd, omdat er weinig te paaien valt met arbeids-
voorwaarden. Je ziet ook dat bonussen minder vaak wor-
den uitgekeerd omdat de targets niet gehaald worden, wat 
veel frustraties oplevert.  Er zijn steeds minder bedrijven 
met een afdeling “talent development”. Die situatie levert 
wel hele nieuwe vormen van HR-management op. Zo weet 
ik dat bij een grote bank een manager tegen zijn team zegt: 
“Ik kan niet garanderen dat je morgen je baan nog hebt. 
Maar als manager voel ik me er wel verantwoordelijk voor 
dat je klaar bent voor een volgende stap, eventueel bij een 
andere organisatie. Daarbij wil ik je helpen.” Die verant-
woordelijkheid zorgt voor binding op de langere termijn en 
zo creëer je wel een community van alumni die het bedrijf 
altijd willen helpen. Bedrijven hebben het niet vaak over 
dit soort initiatieven, maar ze kunnen er wel goed mee 
scoren.’ 

 ‘Beleving en Binding 
spelen een grotere rol 
tegenwoordig’
Als gepassioneerde twitteraar weet Florence Schmit hoe belangrijk 
communicatie is en wat het kan opleveren. De commercieel directeur van 
VNU Vacature Media (uitgever van o.a. Intermediair) spreekt veel recruiters van 
grote bedrijven. Ze signaleert dat juist in tijden van crisis communicatie met 
medewerkers van levensbelang is.
Tekst Anton van Elburg   Foto Frank Groeliken
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‘ Bedrijven moeten 
laten weten dat ze 
bestaan’

Naam:  Florence Schmit

Leeftijd:  39

fuNctie:  commercieel 

directeur, Vnu Vacature 

media

favoriete busiNessbLogs: 

‘de cartoonS op www.

gapingVoid.com Vind ik 

Vaak leuk, en de blog Van 

Seth godin (Sethgodin.com) 

leeS ik Veel. een Van mijn 

FaVoriete poStS iS: 

You alreadY haVe 

permiSSion. juSt SaYing. 

You haVe permiSSion  

to create, to Speak up,  

and Stand up. 

You haVe permiSSion  

to be generouS, to Fail,  

and to be Vulnerable. 

You haVe permiSSion  

to own Your wordS,  

to matter and to help. 

no need to wait.’
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Waardoor word jij ge-
motiveerd in je werk?
Guido Heezen: ‘Ik 
word geraakt door de 
verbeterpotentie die ik 
zie in veel organisaties. 

Heel vaak zijn de oplossingen voor de uitdagingen waar 
organisaties voor staan al binnen de eigen organisatie aan-
wezig, namelijk bij eigen medewerkers. Medewerkers weten 
vaak heel goed waar de kansen liggen en wat er handiger, 
slimmer en sneller kan. Aan de andere kant zijn er zo veel 
medewerkers die met tegenzin naar hun werk gaan. Dat 
komt bijvoorbeeld doordat ze niet de mogelijkheid krijgen 
om hun eigen ideeën vorm te geven of omdat er continu een 
manager in hun nek hijgt. De potentie die ik in deze tegen-
stelling zie,inspireert mij om met Effectory organisaties te 
helpen om beter in contact te staan met hun medewerkers.’

Hoe komt het dat organisaties zo veel moeite hebben 
met veranderen?
‘Veel organisaties hanteren nog hiërarchische methoden 
uit het industriële tijdperk met protocollen en bazen. Dat 
werkt niet meer in onze netwerksamenleving. Daarin 
gaat het om openheid en verbinding tussen werknemers, 

management en klanten. Je ziet ook dat directieleden vaak 
zijn opgeklommen binnen de eigen gelederen, en denken 
dat het nu eenmaal zo werkt. Hetzelfde geldt voor middle 
managers: zij sturen hun mensen aan op de manier zoals ze 
zelf aangestuurd werden toen ze nog medewerker waren. 
Ze blijven te vaak denken in oude patronen. Daardoor ko-
men goede, nieuwe ideeën vanaf de werkvloer vaak totaal 
niet uit de verf.’

Maar enige behoudzucht kan toch ook positief zijn voor 
de stabiliteit?
‘Nee, echt niet. Je ziet dat oude logge organisaties links en 
rechts worden ingehaald door startups waar de medewer-
kers wel de ruimte krijgen. Het kan dus niet snel genoeg 
veranderen. In organisaties die nieuwe managementtech-
nieken toepassen waarbij echt geluisterd wordt naar de 
werkvloer, is het bijna ontroerend om te zien hoe positief 
medewerkers daarop reageren. Als je medewerkers echt 
serieus neemt, vliegen ze voor je.’

Welke trends zie je in de markt?
‘Belangrijk is natuurlijk het economisch tij: er heerst 
kramp. Organisaties moeten afslanken. Ze doen meer met 
minder mensen waardoor de werkdruk toeneemt. Wij zien 
dat organisaties die het goed doen in onze onderzoeken de 
crisis gebruiken om hun organisatie te moderniseren.
Helaas zie je er veel die alleen de kaasschaaf hanteren en 
niet moderniseren.

‘Managers blijven  
te vaak denken in oude 
patronen’
Als fanatieke zeezeiler weet Guido Heezen hoe belangrijk een energiek en 
gemotiveerd team is. Maar zelfs met een goed team kom je nergens als je niet 
de juiste koers vasthoudt. Dit is eigenlijk van toepassing op elke organisatie: je 
hebt energie en richting nodig. De oprichter en directeur van Effectory is dan 
ook onvermoeibaar in het uitdragen van deze boodschap.  
Wat signaleert hij dit jaar op het gebied van goed werkgeverschap?

Tekst Anton van Elburg   Foto Frank Groeliken
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Naam:  guido heezen

Leeftijd:  43

fuNctie:  directeur eFFectorY

favoriete busiNessboekeN: 

Screw buSineSS aS uSual Van 

richard branSon. dat iS een 

man die anderS durFt te 

doen. en het notitieboekje 

Van eckart wintzen. hij waS 

zijn tijd Ver Vooruit. Veel 

organiSatieS zitten nu paS 

op die lijn.

In ons vakgebied zien we dat veel organisaties een sterke
noodzaak voelen om te moderniseren. Alleen krijgen ze
dit nog moeizaam voor elkaar. Ze worden ‘gegijzeld’ door
regeldruk en wetgeving, maar vooral ook door hun eigen
oude structuren en hiërarchie. Ze worstelen enorm met de
tweestrijd tussen loslaten en compliance. Werknemers 
worden meer vrijgelaten, maar er mag tegelijk ook niks fout 
gaan. Je ziet nu in de financiële sector dat accountmanagers 
dikke dossiers moeten bijhouden en geen klant meer zien. 

Maar op de plekken waar vroeger grote fouten gemaakt 
zijn, gaat men gewoon op de oude voet verder. Het is dus 
een ingewikkelde materie: vertrouwen versus controleren. 
Ik pleit altijd voor een minimum aan protocollen, maar ik 
weet ook dat de werkelijkheid soms weerbarstiger is. Het 
belangrijkste is dat je het thema “vertrouwen versus con-
troleren” regelmatig bespreekt met je medewerkers. Om zo 
onnodige regels te voorkomen en de vrijheid voor medewer-
kers zo groot mogelijk te laten zijn.’
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2 8,9 9,2 9,3
Stichting Buurtzorg nederland

PoStBuS 69

alMelo

0546-660040

www.Buurtzorgnederland.coM algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

Stichting Buurtzorg nederland  Branche:  Thuiszorg - 7000 MEDEWErKErs

Stichting Buurtzorg Nederland wil goede oplossingen bieden voor mensen die tijdelijk of blijvend afhankelijk zijn van zorg en/of 
ondersteuning. Dit wil de organisatie doen door cliënten optimale regie over hun eigen leven te geven. Dit doet de organisatie met 
de beste professionals. Buurtzorg is een maatschappelijk betrokken en sociale werkgever. Autonomie en professionaliteit staan 
hoog in het vaandel. Door te werken met zelfsturende teams hebben medewerkers grote invloed op alles wat met hun dagelijks 
werk te maken heeft. Buurtzorg wil toonaangevend zijn in de diensten die ze levert. Kwalitatief hoogwaardige zorg, geleverd door 
bevlogen professionals. Buurtzorg blijft groeien: jaarlijks komen er 1400 nieuwe collega’s bij. Buurtzorg wil met een minimale 
overhead een maximaal resultaat behalen; zowel qua cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid als financieel. Buurtzorg is 
het meest trots op het feit dat medewerkers achter de visie van de organisatie staan en hun werk als zinvol ervaren. Dit zorgt voor 
gelukkige mensen, zowel cliënten als collega’s. 

1 8,9 9,0 9,3
KlM royal dutch airlineS

PoStBuS 7700

SchiPhol

020-6499123

www.KlM.coM algemene 
tevredenheid

verloop-
bestendigheidloyaliteit

KlM royal dutch airlineS  Branche:  TransporT - 34000 MEDEWErKErs

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is in 1919 opgericht en de oudste, nog onder haar oorspronkelijke naam opererende 
luchtvaartmaatschappij ter wereld. In 2004 fuseerden Air France en KLM tot Air France-KLM. KLM bedient 135 bestemmingen en 
is met 30.000 medewerkers wereldwijd actief. Met behoud van eigen identiteit worden drie kernactiviteiten gecoördineerd: vervoer 
van passagiers, vracht en vliegtuigonderhoud. In Nederland vormt KLM de kern van de KLM Groep waar ook KLM Cityhopper en 
transavia.com deel van uitmaken. KLM is een betrouwbare, internationale luchtvaartmaatschappij die met bezieling en op een 
duurzame manier innoveert in klantgerichte producten. Een werknemer bij KLM kan werkzaam zijn in veel verschillende takken van 
sport gedurende zijn of haar carrière. Een medewerker zegt: ‘Ik ervaar KLM als een fris, dynamisch en “jong” bedrijf dat vooruit 
blijft kijken.’ Het motto van KLM tijdens de economische crisis is ‘Keeping the family together’. KLM kan erg trots zijn op de 
voortrekkersrol op social media. KLM biedt daar 24 uur per dag service aan in tien talen. 

3 8,6 8,9 9,2
aPollo VredeStein

PoStBuS 27

enSchede

053-4888888

www.aPolloVredeStein.coMl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

94,5%

aPollo VredeStein  Branche:  auToMoTivE - 1800 MEDEWErKErs

Apollo Vredestein is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie die trots is op haar unieke identiteit. Het Nederlandse 
onderdeel van Apollo Tyres Ltd uit India heeft haar hoofdkantoor in Enschede en ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige 
banden onder de merknamen Apollo en Vredestein. De medewerker staat centraal, omdat erkend wordt dat het succes van de 
onderneming primair afhangt van flexibiliteit, kwaliteit en motivatie van de medewerkers. Op alle niveaus wordt veel autonomie 
ervaren en zijn er veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling middels opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Een medewerker 
zegt: ‘Ik ervaar het werken bij Vredestein als uitdagend. Daarbij is het mogelijk om op latere leeftijd nog steeds verder te studeren, 
waardoor je door kunt groeien naar andere functies.’ Apollo Tyres Ltd heeft in 2011 tot doel gesteld om in 2016 tot de top tien 
van grootste bandenfabrikanten ter wereld te behoren. In 2013 heeft Apollo al de zevende plek ingenomen. Apollo Vredestein in 
Enschede verwacht over vijf jaar een stijging in productiecapaciteit van ten minste 25 procent.
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4 8,5 8,7 8,9
Vanderlande induStrieS

PoStBuS 18

Veghel

0413-494949

www.Vanderlande.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

90,5%

79,8%

82,2%

Vanderlande induStrieS  Branche: proDucTiE - 2711 MEDEWErKErs

Vanderlande Industries implementeert geautomatiseerde goederenafhandelingssystemen van diverse omvang: van sorteerdepots 
op luchthavens en distributiecentra tot de grootste installaties ter wereld. De systemen en diensten zijn gericht op verbetering 
van de bedrijfsprocessen en prestaties van klanten, vanaf de eerste analyse van bedrijfsprocessen tot ondersteuning gedurende 
de gehele levenscyclus. Vanderlande Industries heeft volop mogelijkheden om een loopbaan vorm te geven. Het bedrijf biedt 
interessante functies in een informele en professionele werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling. Een medewerker vertelt: 
‘Vanderlande Industries is een leuk, innovatief bedrijf met fijne collega’s, het werk is afwisselend en er is mogelijkheid om door te 
groeien.’ Een andere medewerker: ‘Het product is geweldig, de betrokkenheid van alle medewerkers is super. Iedereen gaat voor 
hetzelfde doel.’ Er zijn veel interne doorgroeimogelijkheden in het bedrijf en hiervoor zijn er programma’s opgesteld: interessante 
leiderschapsprogramma’s en talentenprogramma’s. Voor de komende vijf jaar verwacht het bedrijf stijgende passagiersaantallen, 
verlaging van de logistieke kosten, een groeiende e-commerce markt en de trend tot automatisering. 

5 8,3 8,3 8,6
loyenS & loeff

PoStBuS 71170

aMSterdaM

010-2246224

www.loyenSloeff.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

loyenS & loeff  Branche: aDvocaTuur - 1001 MEDEWErKErs

Loyens & Loeff geeft hoogwaardig juridisch en fiscaal advies aan ondernemingen, financiële instellingen, overheden en particulieren 
die in of via de Benelux zakendoen. Loyens & Loeff behoort tot de top van de juridisch en fiscale dienstverleners in de Benelux. Ken-
merkend voor het bedrijf is de full-service praktijk, de specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt. Het bedrijf 
kenmerkt de kantoorcultuur door ondernemerschap, cliëntgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid. 
Medewerkers wordt een uitdagende werkomgeving en gelijke ontplooiingskansen geboden. Een medewerker zegt: ‘Loyens is erg 
goed georganiseerd en er werken vooral gemotiveerde mensen. Dat maakt het werken prettig.’ Een andere werknemer zegt: ‘Loyens 
& Loeff is als werkgever attent en denkt mee met wat het beste is voor zijn/haar medewerkers.’ Het bedrijf heeft de grootste strate-
gische brainstorm ooit opgezet. De overgrote meerderheid van de werknemers heeft deelgenomen aan een brainstorm over drie 
hoofdthema’s. Dit was om invulling te geven aan de behoefte om meer transparantie, betrokkenheid en ondernemersgeest binnen 
het kantoor te stimuleren.

6 8,3 8,6 8,6
aVanS hogeSchool

PoStBuS 90116

Breda

076-5250500

www.aVanS.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

aVanS hogeSchool  Branche: onDErWijs (hBo) - 2262 MEDEWErKErs

Avans Hogeschool verzorgt hoger onderwijs op zeven locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De hogeschool heeft een 
levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen wordt kennis gecreëerd en wordt een bijdrage 
geleverd aan een duurzame samenleving. De hogeschool kijkt naar studenten en medewerkers als individu. De lat wordt door 
de hogeschool hoog gelegd. Studenten en medewerkers worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en hiervoor worden 
goede ontwikkelmogelijkheden geboden. De hogeschool wil dat mensen het allerbeste uit zichzelf halen. Een medewerker zegt over 
Avans Hogeschool: ‘Het werk is afwisselend en je hebt de mogelijkheid om je te verdiepen en te ontwikkelen.’ In de organisatie 
heerst een cultuur van bevlogenheid en betrokkenheid. De organisatie zegt dat de medewerkers graag een stap extra zetten en hart 
hebben voor hun werk en de studenten. Over vijf jaar verwacht Avans Hogeschool een kennisorganisatie te zijn die midden in de 
maatschappij staat en onderwijs en praktijkgericht onderwijs verbindt. Ze willen aansluiten bij ontwikkelingen en actualiteiten, en 
blijven professionaliseren. 
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verder op. Ieder jaar proberen we de natuurlijke 
uitstroom op te vangen door de beste medewer-
kers uit de Randstadpool een baan bij Scania aan 
te bieden. Daarnaast denken we na over alter-
natieven voor de traditionele inrichting van het 
werk. We hebben een veertigurige werkweek met 
vaste ploegendiensten. Wellicht dat studenten, 
huisvrouwen en parttimers wel hier willen wer-
ken, maar niet in dat urenplaatje passen. Ik denk 
na over roosteren op beschikbare uren in plaats 
van beschikbare mensen.’
Het dagelijks werk wordt in het bedrijf aange-
pakt volgens het Scania Productie Systeem, dat 
draait om voortdurend verbeteren. Met behulp 
van Kaizen, een beproefde Japanse methode, 
worden medewerkers betrokken bij verbeter-
trajecten. ‘Gedurende een vastomlijnde periode 
probeert een werkgroep de angel uit een kwestie 
te halen. Wat is nou het echte probleem?’, legt 
Grube uit. ‘In die groepjes zitten medewerkers 
van hoog en laag in het bedrijf. Steeds opnieuw 
wordt zo het werkproces gestroomlijnd: iedere 
week zijn er zo’n tien Kaizens in het hele bedrijf; 
alle medewerkers doen eraan mee.’ 
Dat zorgt er volgens Grube ook voor dat Scania 
hoog scoort op betrokkenheid in het Beste Werk-
geversonderzoek. En zo verklaart ze ook de hoge 
algemene tevredenheid van werknemers. Zo’n 
drie à vier keer per jaar krijgt een gedeelte van de 
medewerkers thuis een brief op de mat voor een 
tevredenheidsonderzoek. Ze kunnen op papier 
of digitaal anoniem hun mening geven. Volgens 
Grube voelen de medewerkers dus regelmatig 
dat hun commentaar serieus wordt genomen. 
Of het nu om overwerken gaat of de werkdruk: 
met alles wat uit die onderzoeken komt, gaat het 
bedrijf aan de slag.

Onze mensen kun-
nen hóren of een 
truck na assem-
blage goed is’, ver-
telt Betsie Grube, 
directeur HR bij 

Scania. ‘Ze zijn ontzettend trots op de vracht-
wagens, voelen zich verbonden met het merk. 
Kom op een verjaardagsfeestje niet aan Scania.’ 
Het is dan ook een bijzondere microkosmos, de 
fabriek in Zwolle, met zo’n 1600 medewerkers 
de grootste assemblagefabriek van het Zweedse 
Scania concern in Europa. Uitzendbureau Rand-
stad heeft binnenshuis een speciale dependance 
met een pool van zo’n 500 flexwerkers, alleen 
voor Scania. In Zwolle staan eigen bedrijfsartsen, 
fysiotherapeuten, ergonomen en diëtisten klaar 
voor het personeel.
‘Fit for Duty’ is een van de belangrijkste speer-
punten van het personeelsbeleid, vertelt Grube. 
‘Fysiek fit en mentaal fit. Wij leren je exact hoe 
je een schroevendraaier moet vasthouden voor 
het beste resultaat met de minste lichamelijke 
belasting. We noemen dat Basic Skills. Werk-
plekken en werkprocessen worden voortdurend 
gescreend op ergonomie. Mensen moeten breed 
inzetbaar blijven. We besteden ook aandacht aan 
de lifestyle van onze mensen. Onze interne arbo-
dienst geeft BRAVO-trainingen. Die afkorting 
staat voor bewegen, roken, alcohol, voeding en 
ontspanning.’ 
Een ander speerpunt is de verdeling van leeftijd 
en ervaring in het personeelsbestand. Met op 
dit moment een gemiddelde leeftijd van 48 jaar 
en een dienstverband van gemiddeld twintig 
jaar, is dat geen gemakkelijke opgave. Grube: 
‘De leeftijd van onze medewerkers schuift steeds 

‘houd je mensen
fit for duty’
Scania is de grootste stijger in het Beste Werkgeversonderzoek. Voortdurend 
werken aan verbeteringen zit dan ook in het ‘bloed’ van het bedrijf.

Tekst Irina Mak   Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  1676 

(1203 vast, 

 473 flexibel)

stAndplAAts 

hoofdkAntoor: 

södertälje (Zweden)

JAAromzet:  160 

miljoen euro (in 

Zwolle in 2012)

Gemiddelde leeftiJd:  

47 jaar

VerdelinG mAn/

Vrouw:  94% man,  

6% vrouw
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grootste stijger

‘Met behulp van 
Kaizen worden 
medewerkers 
betrokken bij 
verbetertrajecten’

nAAm:  betsie Grube

leeftiJd:  47 jaar

functie:  directeur Hr

inspirAtiebron: 

sterke vrouwen 

Zoals neelie kroes 

of Hillary clinton 

en kinderen omdat 

Ze vaak simpel en 

onbevanGen tot 

oplossinGen kunnen 

komen.

zou ooit noG 

weleens:  de 

vollediGe leidinG 

over een bedrijf 

willen Hebben of 

een paar jaar in Het 

buitenland werken. 

ÉÉn idee waar Ze 

over daGdroomt, is 

een Grote vintaGe 

kinderkledinGketen.

> 1000 medewerkers
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8 8,2 9,0 8,6
ahold euroPe

ProVincialeweg 11

zaandaM

075-6599111

www.ahold.coM algemene 
tevredenheid

verloop-
bestendigheid loyaliteit

ahold euroPe  Branche: rETail - 93000 MEDEWErKErs

Ahold Europe streeft naar een aanzienlijke groei. In België zijn er inmiddels zestien winkels geopend en dit najaar opent Ahold 
Europe de vierde winkel in Duitsland. Ahold Europe bestaat uit de winkelmerken Albert Heijn, Etos, Gall & Gall, Bol.com en 
Albert in Tsjechië. Met meer dan 850 winkels is Albert Heijn de grootste supermarktketen in Nederland. De organisatie heeft 
één gemeenschappelijke visie voor haar klanten, medewerkers, leveranciers en de buurten rond de winkels: ‘Better choice. Better 
value. Better life. Every day.’ De groei van Ahold heeft het bedrijf naar eigen zeggen te danken aan de medewerkers. Ahold ziet 
medewerkers graag groeien en grenzen verleggen. Om deze reden worden er ook programma’s voor talenten op allerlei niveaus 
aangeboden. Ahold is trots op het feit dat de medewerkers elke dag weer bevlogen voor de klanten werken. Medewerkers 
combineren denken met doen. Een medewerker zegt: ‘Ik ben trots op het bedrijf waarvoor ik werk. Ik voel me betrokken bij de 
organisatie en ga met plezier naar mijn werk.’ 

7 8,2 8,3 8,7
PggM

PoStBuS 117

zeiSt

030-2777241

www.PggM.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

PggM  Branche: FinanciëlE DiEnsTvErlEning - 1300 MEDEWErKErs

PGGM verleent diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan 
pensioenfondsen, aangesloten werkgevers en hun medewerkers. De coöperatieve organisatie helpt mensen bij het realiseren van 
een waardevolle toekomst. Mensen kiezen voor PGGM om hun vak op topniveau te kunnen uitoefenen. Ook hebben medewerkers 
affiniteit met de maatschappelijke opdracht die PGGM zichzelf stelt, als coöperatie, maar ook als institutionele belegger die veel 
aandacht besteedt aan verantwoord beleggen. De kernbegrippen autonomie, zingeving en vakmanschap komen er volledig tot hun 
recht. ‘Het is een inspirerende, sociale, ondernemende werkgever die mensen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen in de 
best mogelijke omstandigheden’, zegt een medewerker. Een andere medewerker: ‘Wat ik leuk vind aan het werk is de ruimte en het 
vertrouwen dat mij gegeven wordt. Daarnaast is het werk dynamisch en afwisselend.’ PGGM wil een toonaangevende speler blijven 
in de Nederlandse pensioensector op het gebied van pensioenbeheer en vermogensbeheer.

9 8,2 8,2 8,6
eSdégé-reigerSdaal

PoStBuS 35

BroeK oP langediJK

0226-332000

www.eSdege-reigerSdaal.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

85,8%
esdégé •reigersdaal

eSdégé-reigerSdaal  Branche: vgn - 2581 MEDEWErKErs

Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap, in de bovenste helft van Noord-
Holland. Er is ondersteuning mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
of niet-aangeboren hersenletsel. De ondersteuning kent vele vormen: bij iemand thuis, op school, in een bedrijf of in een van 
de voorzieningen. De organisatie wil die zorg en ondersteuning bieden die voor elke cliënt leidt tot de gewenste kwaliteit van 
bestaan. Zeggenschap van de cliënt over het eigen leven staat centraal in de organisatie. De organisatie vindt de leergierigheid 
van de medewerkers echt iets om trots op te zijn. Van begeleiding tot administratie, van technische dienst tot orthopedagoog: 
alle medewerkers zijn leergierig. Van daaruit zijn recent twee erkende opleidingen gestart. ‘Er zijn vele mogelijkheden om jezelf 
te kunnen blijven ontwikkelen’, zegt een medewerker. Over vijf jaar verwacht de organisatie in toenemende mate een bijdrage te 
kunnen leveren aan de inspanningen van gemeenten om mensen met een beperking een maatschappelijke rol te geven. 

83,1%

87,5%
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10 8,1 8,6 8,4
iKea nederland

PoStBuS 23055

aMSterdaM-zuidooSt

020-5643888

www.iKea.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

82,5%

86,7%

iKea nederland  Branche:  rETail - 6500 MEDEWErKErs

IKEA, in 1943 als eenmanszaak in Zweden opgericht, is uitgegroeid tot een wereldonderneming. Op dit moment zijn er 302 IKEA 
woonwarenhuizen in 26 landen. IKEA biedt functionele en mooi ontworpen meubels en woonaccessoires tegen lage prijzen. 
De focus ligt op het leveren van een geweldige winkelervaring, waarbij het niet uitmaakt waar, wanneer of hoe de klanten in 
contact willen zijn met IKEA: in de winkel, op de website, via het contactcentrum, de catalogus of als trouw ‘IKEA FAMILY’ lid. 
De informele omgang, platte hiërarchie en de teamgeest zijn kenmerkend voor de open cultuur van IKEA. Daarnaast zijn de 
doorgroeimogelijkheden bij IKEA ongelimiteerd; zowel nationaal als internationaal. Een medewerker van IKEA zegt: ‘Het is een leuk, 
groot bedrijf met veel collega’s van gevarieerde leeftijd en er zijn veel mogelijkheden om door te groeien.’ Een andere medewerker 
zegt kort en krachtig: ‘Elke dag is anders! IKEA is een dynamisch bedrijf.’ IKEA heeft behoefte aan ondernemende medewerkers die 
bereid zijn zich te ontwikkelen en IKEA verder te optimaliseren. 

11 8,1 8,5 8,5
landal greenParKS

PoStBuS 175

leidSchendaM

070-3003535

www.landal.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid loyaliteit

landal greenParKS  Branche: rEcrEaTiE - 2550 MEDEWErKErs

Landal GreenParks, onderdeel van Wyndham Vacation Rentals, beheert en exploiteert 74 bungalowparken in Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal ca. 12.000 vakantieaccommodaties. Per jaar komen 2,2 
miljoen gasten voor 11,4 miljoen overnachtingen. Landal GreenParks is een groeiende, dynamische vakantieaanbieder en kenmerkt 
zich door gastvrijheid, persoonlijke aandacht en respect voor natuur en milieu. Het bedrijf is onderscheidend in beleving van natuur, 
rust en ruimte en heeft een gevarieerd aanbod met regionale verankering. Het welbevinden en de ontplooiing van de medewerkers 
wordt gestimuleerd. ‘Een leuke en open organisatie met korte lijnen’, zegt een medewerker. Een andere medewerker: ‘Er heerst een 
goede werksfeer met leuke collega’s. Landal is continu in beweging, dit maakt werken bij Landal uitdagend.’ Het centrale thema in 
Olympisch 2012 was ‘Van Goed naar Goud’. Hieruit zijn mooie initiatieven op de parken en kantoren gekomen. Landal werkt samen 
met de medewerkers aan de eigen groei. Hierbij komt altijd veel enthousiasme en gedrevenheid naar boven

12 8,1 8,0 8,5
raBo VaStgoedgroeP

PoStBuS 15

hoeVelaKen

033-2539111

www.raBoVaStgoedgroeP.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

raBo VaStgoedgroeP  Branche: vasTgoEDonTWiKKEling, -FinanciEring En -BEhEEr - 1652 MEDEWErKErs

Rabo Vastgoedgroep, het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep, is een vastgoedonderneming die actief is in 
vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering, investment management en het beheer van maatschappelijke fondsen. Rabo 
Vastgoedgroep behoort tot de grootste vastgoedondernemingen in Europa. Buiten Nederland is het bedrijf vooral actief in Frankrijk 
en Duitsland. In de visie van Rabo Vastgoedgroep is vastgoed een belangrijke factor voor het welzijn en de welvaart van mensen 
en vormt het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ondernemingen. Daarom helpt Rabo Vastgoedgroep graag 
om de ambities van de klanten en opdrachtgevers op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren te realiseren. Rabo 
Vastgoedgroep combineert de flexibiliteit van een middelgrote organisatie met de internationale mogelijkheden en professionaliteit 
van een grote organisatie. Er wordt vrijheid geboden met eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen, en medewerkers kunnen 
zich ontwikkelen. Een medewerker zegt: ‘Afwisselend werk in een dynamische omgeving met leuke directe collega’s.’ Een andere 
medewerker: ‘Uitdagende en leuke projecten die ertoe doen en behoorlijke vrijheid om het werk zelf in te delen.’ 

84,4%
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13 8,1 8,5 8,4
vanHaren ScHoenen

PoStbuS 2

WaalWijk

0416-562200

WWW.vanHaren.nl algemene 
tevredenheid

rolduidelijk-
heid

directe
collega’s

vanHaren ScHoenen  brancHe: Retail - 1348 MeDeWeRKeRS

vanHaren is een echt familiebedrijf, maar wel met een internationaal tintje. Sinds 1985 maakt vanHaren deel uit van de Duitse 
Deichmann Groep. Deze is met ruim 3300 winkels in 23 landen de grootste aanbieder van schoenen ter wereld. In Nederland 
heeft vanHaren 140 winkels en een online shop. In de toekomst blijft vanHaren groeien en ook online wordt er niet stilgestaan. 
Er heerst een fijne werksfeer en er zijn korte communicatielijnen. Het bedrijf biedt veel doorgroeimogelijkheden voor klant- en 
resultaatgerichte medewerkers die begrijpen wat er in de dynamische wereld van retail gebeurt. Bij vanHaren behoort werkvreugde 
al jaren tot de strategische ondernemingsdoelstellingen. Om dit tastbaar te maken is werkvreugde uiteengezet in een aantal 
onderwerpen, waaronder het bieden van duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen. Een medewerker zegt: 
‘Leuk, gezellig, gezond bedrijf met veel variaties in werkzaamheden en een leuk en gezellig team.’ Een tweede medewerker zegt: 
‘Het is een menselijk bedrijf met een warm hart!’

14 8,1 8,5 8,8
tecHniScHe unie

PoStbuS 900

amStelveen

020-5450345

WWW.WerkenbijtecHniScHeunie.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

89,6%

tecHniScHe unie  brancHe: technieK - 2050 MeDeWeRKeRS

Technische Unie, de grootste technische groothandel van Nederland, levert meer dan één miljoen producten: elektrotechniek, 
verlichting, installatiematerialen, sanitair, verwarming, klimaattechniek, persoonlijke protectie. Technische Unie onderscheidt 
zich door een breed assortiment, de beste online bestelmogelijkheden en slimme en betrouwbare logistieke dienstverlening. 
Het bedrijf biedt uitdagingen op elk niveau, met veel autonomie, ondernemerschap en initiatief. Er wordt respectvol met elkaar 
omgegaan en er wordt veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling. Een medewerker zegt: ‘Technische Unie is een zeer 
sociale werkgever, één om trots op te zijn.’ Een andere medeweker: ‘TU is een goede werkgever waar je veel kansen krijgt je eigen 
ding te doen.’ Het bedrijf heeft uitgebreide professionele leergangen ontwikkeld. Kennisdeling wordt namelijk erg belangrijk 
bevonden. Door te investeren in innovatie en continue verbeteringen van producten en diensten wil Technische Unie haar positie 
als marktleider behouden. Er wordt geïnvesteerd in het bedrijf, de expertise en persoonlijke ontwikkeling. Er zal veel aandacht voor 
duurzaamheid komen en er wordt hard gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

79,8%

1. Scania Production ZWolle

2. Ziggo

3. Wageningen univerSiteit  
& reSearcHcentrum

4. gemiva-Svg groeP

5. carinova

Top 5 
GRooTSTE STijGERS 
(meer dan duizend medewerkers) 
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15 8,1 8,4 8,8
Stichting Prot. chr. zieKenhuiS iKazia

PoStBuS 5009

rotterdaM

010-2975000

www.iKazia.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

88,8%

87,8%

Stichting Prot. chr. zieKenhuiS iKazia  Branche: ziEKEnhuizEn sTaz - 1771 MEDEWErKErs

Het Ikazia ziekenhuis wil onder het motto ‘Beter voor elkaar’ met respect voor elkaar het beste uit elkaar halen. Van arts tot patiënt, 
van verpleegkundige tot familielid: iedereen is er voor iedereen. Het is een middelgroot ziekenhuis waarin vrijwel alle specialismen 
zijn vertegenwoordigd. Het uitgangspunt is dat Ikazia over vijf jaar een zelfstandig ziekenhuis is, dat in nauwe samenwerking met 
de collega-ziekenhuizen excellente zorg levert aan de patiënten in de regio Rijnmond Zuid. Het ziekenhuis wil over vijf jaar nog 
steeds een aantrekkelijke werkgever zijn die aandacht heeft voor de kwaliteit van de medewerkers en die de medewerkers ruimte 
geeft voor individuele ontplooiing. Er heerst bij de medewerkers oprechte interesse, onderlinge verbondenheid en betrouwbaarheid. 
De inzet is groot en met elkaar wordt continu aan een verbetering van kwalitatief hoogwaardige zorg gewerkt. Het ziekenhuis is er 
trots op dat het in 2012 het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis was.

16 8,1 8,4 8,5
zieKenhuiS aMStelland

PoStBuS 328

aMStelVeen

020-7557000

www.zieKenhuiSaMStelland.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid Aangenaam dichtbij.

zieKenhuiS aMStelland  Branche: ziEKEnhuizEn sTaz - 1003 MEDEWErKErs

Ziekenhuis Amstelland is het ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, 
Ouderamstel) en de joodse gemeenschap in Nederland. Ziekenhuis Amstelland is een middelgroot ‘aangenaam dichtbij’ ziekenhuis. 
Het ziekenhuis wordt beschreven als overzichtelijk, persoonlijk, klantvriendelijk en met korte lijnen. Het ziekenhuis is er voor 
de patiënt, maar ook voor het personeel. Het management heeft oog voor de balans tussen menselijkheid en zakelijkheid en er 
is veel persoonlijke aandacht voor begeleiding. Er heerst een collegiale sfeer in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is erg trots op de 
interactie tussen werkgever en werknemer op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De organisatie reikt tools aan 
om medewerkers lichamelijk en mentaal fit te houden. Een medewerker over het ziekenhuis: ‘Een kleinschalige omgeving met leuke 
contacten. Iedereen wordt gewaardeerd in het ziekenhuis en initiatieven zijn makkelijk te realiseren.’ Een andere medewerker zegt: 
‘Er is een leuke en gezellige werksfeer en er is voldoende afwisseling in het werk.’

17 8,1 8,4 8,5
zieKenhuiS St JanSdal

PoStBuS 138

harderwiJK

0341-463911

www.StJanSdal.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid 

verloop-
bestendigheid 

zieKenhuiS St JanSdal  Branche: ziEKEnhuizEn sTaz - 1850 MEDEWErKErs

Het St Jansdal in Harderwijk is een regionaal, middelgroot ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de regio 
Noordwest-Veluwe en oostelijk Flevoland. Omdat nagenoeg alle specialismen zijn vertegenwoordigd, kan een breed pakket aan 
zorg aangeboden worden. Over vijf jaar wil het ziekenhuis behoren tot de 25 procent beste ziekenhuizen in Nederland en de functie 
van een volwaardig ziekenhuis behouden. Het motto van het ziekenhuis is ‘Je zorgt voor elkaar’ en de missie is ‘om met liefde en 
compassie de beste zorg te verlenen aan patiënten in de helende omgeving’. St Jansdal is ervan overtuigd dat medewerkers en 
medisch specialisten het verschil maken en wil successen delen. Er worden ook veel opleidingsmogelijkheden aangeboden in de St 
Jansdal Academie. Een medewerker zegt: ‘Het is interessant werk, er zijn opleidingsmogelijkheden en ik heb leuke collega’s.’ Een 
ander zegt: ‘Het is een modern ziekenhuis met korte lijnen en het werk is erg afwisselend.’

88,5%

top 50 bedriJven  MET MEEr Dan 1000 MEDEWErKErs

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers



De band tussen  
mens en wegdek

Als Operator bij Apollo Vredestein (de 
hoogste nieuwe binnenkomer in de cate-
gorie meer dan 1000 medewerkers) ben je 
niet alleen verantwoordelijk voor de kwa-
liteit van de productie, maar ook voor het 
onderhoud, de veiligheid, de planning en de 
voorraad. Het is die afwisseling die Senior 
Operator Martin Schulte zo aanspreekt. Hij 
werkt al 23 jaar bij Apollo Vredestein en is 
nog lang niet uitgeleerd. ‘Stilstand is ach-
teruitgang, daarom volg ik momenteel twee 
opleidingen. Dat wordt hier erg aangemoe-
digd.’ Vredestein is met zijn 1.800 mede-
werkers een geliefde werkgever in de regio, 
vertelt Martin. ‘De crisis lijkt weinig vat te 
hebben op ons bedrijf. Ondanks het interna-
tionale karakter heerst er een echte familie-
sfeer: de mensen kennen elkaar goed.  Met 
sommige werk ik al 12, 13 jaar samen.’
‘Op het produceren van een band raak je 
ook niet gauw uitgekeken’, aldus Jan Mos, 
directeur Personeel en Organisatie. ‘Er ko-
men steeds nieuwe typen auto’s en wij heb-
ben geleerd onze high performance banden 
aan te passen aan verschillende weertypen, 
aan eisen rond lawaai, het milieu en remaf-
stand. Een band is meer dan alleen zwart en 
rond: het is de verbinding tussen de mens 
en het wegdek, waar nogal wat technologie 
bij komt kijken.’ Apollo Vredestein maakt 
high performance banden voor met name 
de vervangingsmarkt bij personenwagens, 
landbouwvoertuigen en tweewielers. ‘Wat 
we in ons P&O-beleid belangrijk vinden,’ 
zegt Jan Mos, ‘is interdisciplinaire samen-
werking, een leven lang leren en zo veel mo-
gelijk autonomie voor onze medewerkers. 
Vandaar de vele verantwoordelijkheden en 
invloed die ze hebben op alle niveaus.’

kwaliteit
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> 1000 medewerkers
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19 8,0 8,2 8,4
SPaarne zieKenhuiS

PoStBuS 770

hoofddorP

023-8908900

www.SPaarnezieKenhuiS.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

SPaarne zieKenhuiS  Branche: ziEKEnhuizEn sTaz - 1787 MEDEWErKErs

Openheid, deskundigheid en betrouwbaarheid: dat is waar het Spaarne Ziekenhuis voor staat. De hulpverleners van het ziekenhuis 
zijn professioneel en deskundig. Het is het ziekenhuis te doen om het welzijn en welbevinden van de patiënt. De patiënt staat voor 
het ziekenhuis centraal. Er is een scholings- en trainingstraject gaande voor alle medewerkers om patiëntgericht te leren werken. 
Daarnaast is er ook een ontwikkelingstraject voor leidinggevenden en talenten. Het ziekenhuis gaat altijd op zoek naar de beste 
oplossingen of behandelingen voor de patiënten. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Het ziekenhuis beschrijft zichzelf 
verder als een kwalitatief goed ziekenhuis dat zich aan regels en kwaliteitseisen houdt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en er 
wordt naar de medewerkers geluisterd. Een medewerker zegt hierover: ‘Werken bij het Spaarne Ziekenhuis is fantastisch leuk werk 
in een vooruitstrevend ziekenhuis met een inspirerende Raad van Bestuur met oprechte belangstelling voor zijn medewerkers.’ Het 
Spaarne Ziekenhuis blijft zich ook in de toekomst inzetten voor de behoeften van de patiënten.

18 8,1 8,4 8,4
deen SuPerMarKten

PoStBuS 139

hoorn nh

0229-252100

www.deen.nl algemene 
tevredenheid

klant-
gerichtheid

rol-  
duideliJkheid

deen SuPerMarKten  Branche: rETail - 6400 MEDEWErKErs

Aandacht voor mens, maatschappij en natuur is bij Deen Supermarkten al tachtig jaar in de bedrijfscultuur verweven. De pay-off 
luidt: ‘Geen dag zonder Deen’. Deen is een keten met onderscheidende winkels met ruime afdelingen bloemen en planten en andere 
verse producten als brood, vlees en groente. Klanten waarderen de goede balans tussen prijs en kwaliteit. Deen staat midden in 
de maatschappij, waarbij klant en medewerkers centraal staan. De combinatie van prettige collega’s en aandacht voor klant en 
medewerkers wordt als uniek ervaren. Deen biedt veel arbeidsmogelijkheden voor starters. Daarnaast biedt Deen medewerkers 
al jarenlang een interne mbo- of hbo-opleiding aan. Het slagingspercentage hiervan ligt bijna op 100 procent en het succes wordt 
dan ook jaarlijks gevierd bij de centrale diploma-uitreiking. Een medewerker zegt: ‘Het is een leuke organisatie en je kunt hier 
doorgroeien.’ In de afgelopen tien jaar kwamen er dertig winkels bij, maar Deen blijft groeien. In 2018 wil Deen als zelfstandige 
supermarktketen nog steeds een belangrijke speler zijn in de regionale markt.

20 8,0 7,7 7,7 7,6
Scania Production zwolle

ruSSenweg 5

zwolle

038-4977611

www.ScaniaProductionzwolle.nl algemene 
tevredenheid

werkzaam-
heden

directe  
collega’s organisatie

Scania Production zwolle  Branche: inDusTriE - 1800 MEDEWErKErs

Scania Production Zwolle is de grootste Europese productievestiging van Scania in Europa. Met alle medewerkers worden trucks 
voor ongeveer 65 landen geproduceerd. Sociale innovatie is een vliegwiel voor verbetering van een organisatie. Medewerkers 
worden constant betrokken bij het versterken van de organisatie. Dit zorgt voor meer efficiëntie en de allerhoogste kwaliteit van 
de trucks. Er wordt met de allernieuwste technieken gewerkt in een professionele werkomgeving, terwijl de cultuur toch lijkt op die 
van een familiebedrijf. Medewerkers hebben een grote binding met het product. Ze willen vooroplopen qua techniek en bij de beste 
horen. Er wordt een vertrouwde en veilige werkomgeving geboden aan medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk 
thema binnen Scania. Daarom wordt er continu gepolst hoe medewerkers over de organisatie denken. Scania Production Zwolle wil 
de beste truckfabrikant in Europa zijn en opereert daarvoor vanuit drie kernwaarden: klanten vooropstellen, respect hebben voor de 
medewerkers en het koesteren en continu verbeteren van de cultuur.

83,1%

82,0%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers
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21 8,0 8,6 8,8
ParfuMerie douglaS nederland

PoStBuS 479

niJMegen

024-3515151

www.douglaS.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

klant-
gerichtheid 

86,0%

ParfuMerie douglaS nederland  Branche: rETail - 2000 MEDEWErKErs

Parfumerie Douglas staat voor service, klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht voor zowel klanten als medewerkers. Een 
bezoek aan een van de winkels moet voor de klant in velerlei opzichten een ware ‘beauty beleving’ zijn. Douglas is marktleider 
van Nederland in de parfumeriebranche. De medewerkers maken het verschil. Zij maken en houden klanten iedere dag weer 
enthousiast. De kernwaarden van Douglas zijn Empathie, Ervaring en Expertise. Deze drie waarden vind je in de gehele organisatie 
terug. Douglas biedt een dynamische, energieke werkomgeving die vele kansen biedt. Er is veel ruimte voor het individu. Daarnaast 
besteedt Douglas veel aandacht aan opleiding en training om vakkennis en service op peil te houden. In het centrum van Utrecht 
staat de zogeheten Douglas Academy, waar dagelijks trainingen worden gegeven om de medewerkers zo optimaal mogelijk op 
te leiden tot ware Beauty Experts. Een medewerker zegt: ‘Wat ik zo leuk vind, is eigen initiatief kunnen tonen, de vrijheid en 
ontwikkeling.’ Een tweede medewerker: ‘Het is een dynamisch bedrijf met goede doorgroeimogelijkheden.’ 

22 7,9 8,4 8,7
aKzonoBel nederland

PoStBuS 9300

arnheM

026-3664433

www.aKzonoBel.coM/nl/careerS algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

aKzonoBel nederland  Branche: proDucTiE - 5000 MEDEWErKErs

AkzoNobel is ’s werelds grootste verfonderneming en een vooraanstaand producent van specialistische chemicaliën. AkzoNobel is 
marktleider met vele producten in landen over de hele wereld. De markten van AkzoNobel zijn: bouw en infrastructuur, transport, 
en industriële - en consumentenproducten. Het bedrijf loopt voorop in duurzaamheid. Over vijf jaar verwacht AkzoNobel meer 
leidende marktposities en topprestaties bereikt te hebben. AkzoNobel geeft medewerkers veel ruimte voor eigen initiatief in 
een uitdagende baan. Een startfunctie bij AkzoNobel vormt een begin van een carrière met veel mogelijkheden. Er zijn zelfs 
internationale mogelijkheden. Het bedrijf geeft aan dat je ver kunt komen. Binnen het personeelsbeleid is Talent Management 
een van de hoofdpijlers. Dit zie je terug in bijvoorbeeld het individueel ontwikkelplan. Een medewerker zegt over AkzoNobel: ‘Het 
is een diverse en dynamische organisatie waarbinnen veel gebeurt en kan gebeuren. Geen enkele dag is hetzelfde.’ Een tweede 
medewerker geeft duidelijk aan: ‘Werken bij AkzoNobel geeft afwisseling, uitdaging, vrijheid en zelfstandigheid.’

81,7%

            algeMene teVredenheid

1. aPollo VredeStein 8,6

2. aVanS hogeSchool 8,3

3. zieKenhuiS aMStelland 8 ,1

4. SPaarne zieKenhuiS 8,0

5. aKzo noBel nederland 7,9

top 50 bedriJven  MET MEEr Dan 1000 MEDEWErKErs

Top 5 nieuwe 
binnenkomers 
(‘overall’)

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers



36    www.beste-werkgevers.nl

24 7,9 8,4 8,4
aSMl holding (nederland)

P.o. Box 324

VeldhoVen

040-2683000

www.aSMl.coM algemene 
tevredenheid betrokkenheid loyaliteit

aSMl holding (nederland)  Branche: inDusTriE - 12500 MEDEWErKErs

ASML is een succesvolle Nederlandse hightech onderneming. ASML produceert complexe lithografiemachines die chipproducenten 
inzetten bij de productie van IC’s. ASML loopt voorop in de technologie en levert systemen aan alle toonaangevende 
chipfabrikanten over de hele wereld. De medewerkers behoren volgens de organisatie zelf tot de creatiefste denkers in de 
natuurkunde, wiskunde, scheikunde, mechatronica, optica, werktuigkunde, software en informatica. Medewerkers van ASML 
hebben de vrijheid en de middelen om technologische grenzen te verleggen. Ze werken dagelijks in hechte, multidisciplinaire 
teams waarin naar elkaar wordt geluisterd, van elkaar wordt geleerd en er onderling ideeën worden uitgewisseld. In het bedrijf is 
er professionele ontwikkeling en persoonlijke groei mogelijk voor de medewerkers. Twee recente voorbeeldactiviteiten van ASML 
zijn een intensief Leadership Capability Programma voor top leidinggevenden en een online Career Tracker voor iedere medewerker. 
Hiermee kunnen medewerkers ontdekken hoe zij zich kunnen ontwikkelen in hun huidige functie.

23 7,9 8,0 8,6
groene hart zieKenhuiS

PoStBuS 1098

gouda

0182-505050

www.ghz.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid

groene hart zieKenhuiS  Branche: ziEKEnhuizEn sTaz - 2114 MEDEWErKErs

Het Groene Hart Ziekenhuis wil het beste voor de patiënt. Elke patiënt heeft een specifieke behoefte, die voor zowel patiënt als 
ziekenhuis op de eerste plaats komt. Dit is ook de kracht van de organisatie: de focus ligt altijd op de specifieke behoefte van de 
patiënt. De klantgerichte en toegankelijke patiëntenzorg kenmerkt zich volgens het ziekenhuis door gastvrijheid, betrokkenheid 
en de voortdurende ambitie tot verbetering. Het ziekenhuis is zich bewust van de regionale functie in het bieden van de beste 
zorg voor de regio Midden-Holland. Het ziekenhuis is ‘open voor iedereen’, hetgeen je terugziet in de persoonlijke relatie met de 
patiënten. Medewerkers krijgen de vrijheid en ruimte, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te nemen, 
die in het specifieke belang van de patiënt zijn. Dit zorgt voor een dynamische werkomgeving. De medewerkers worden ook 
intensief getraind. Een medewerker zegt: ‘Het is leuk en uitdagend werk met leuke collega’s binnen een mooie organisatie, met 
maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving.’

25 7,9 8,1 8,0
cooP SuPerMarKten

PoStBuS 87

VelP gld

026-7999666

www.cooP.nl algemene 
tevredenheid

klant-
gerichtheid collega’s

68,0%

cooP SuPerMarKten  Branche: rETail - 5014 MEDEWErKErs

Coop Supermarkten is een in Nederland opererende coöperatieve supermarktorganisatie die als doel heeft haar leden optimaal te 
bedienen. De organisatie kent zowel leden-consumenten als leden-ondernemers. De modern ingerichte CoopCompact-, Coop- en 
Supercoop supermarkten worden door zowel ondernemers als filiaalmanagers geleid. De supermarkt biedt uitdagende functies 
met veel zelfstandigheid en doorgroeimogelijkheden, gekoppeld aan een breed opleidingspalet met online opleidingen met een 
landelijk erkend diploma. Een medewerker zegt: ‘Het werken bij Coop Supermarkten is zo leuk omdat het zeer afwisselend werk 
is en er echt naar je geluisterd wordt als persoon. Daarnaast heb je voldoende doorgroeimogelijkheden en is de werkomgeving 
zeer prettig.’ Ten opzichte van 2012 is het personeelsbestand met ruim tien procent gestegen. Het bedrijf blijft nog steeds groeien. 
Over vijf jaar verwacht Coop Supermarkten op een verantwoorde en duurzame manier te zijn gegroeid. Door ontwikkelingen op 
het gebied van logistieke dienstverlening, het vernieuwen van het assortiment en modernisering van het personeelsregistratie- en 
informatiepakket, zullen steeds meer mensen zeggen: ‘Dat is mijn Coop’.

79,6%

82,4%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers
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26 7,9 7,9 8,4
roc frieSe Poort

PoStBuS 140

leeuwarden

058-2849340

www.rocfrieSePoort.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid

82,4%

80,1%

roc frieSe Poort  Branche:  onDErWijs (MBo) - 1278 MEDEWErKErs

ROC Friese Poort verzorgt beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen. Persoonlijk en veelbelovend zijn de kernwoorden van 
het ROC. Het is een dynamische school met een ruime keus aan mbo-opleidingen, eigentijds onderwijs en persoonlijke aandacht 
voor de studenten. Met vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden en Sneek is er altijd wel een school in de buurt. 
De school vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, tevreden zijn en zich veilig voelen. Aan medewerkers 
wordt een beurs (tijd en/of geld) verstrekt om docentstages of masteropleidingen mogelijk te maken. Door investeringen in nieuwe 
en vernieuwde huisvesting voor de vestigingen worden er goede werkplekken geboden. Ook de komende jaren blijft de school 
investeren in de huisvesting. Over vijf jaar wil de school een herkenbare school zijn die begeleiding vooropstelt en extra’s aanbiedt. 

27 7,8 8,1 8,1
heereMa Marine contractorS

PoStBuS 9321

leiden

071-5799000

www.heereMa.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

1788

Blue

heereMa Marine contractorS  Branche: oliE & gas - 1981 MEDEWErKErs

Heerema Marine Contractors is een van de leidende offshore constructie- en installatiebedrijven in de wereld en is gespecialiseerd 
in het transporteren, installeren en ontmantelen van verschillende vaste en drijvende offshore constructies voor de olie- en 
gasindustrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de grootste kraanschepen ter wereld. Werken bij HMC betekent werken bij een 
internationaal bedrijf dat grensverleggend werkt. Waar samenwerken in een team centraal staat, waar je uitdagende resultaten 
boekt en je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Het arbeidsvoorwaardenpakket weerspiegelt de ambities en laat zien dat medewerkers 
samen verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de resultaten. Het bedrijf is er trots op dat medewerkers persoonlijke aandacht 
genieten. Veel medewerkers van het bedrijf zijn al langer dan twintig jaar in dienst en hebben zich zowel horizontaal als verticaal 
kunnen ontwikkelen. Het bedrijf blijft in de toekomst groeien, net als de wereldwijde vraag naar olie en gas. Naast uitbreiding in 
projecten wereldwijd zullen de projecten voor Heerema Marine Contractors complexer worden.

28 7,8 8,1 8,3
ziggo

PoStBuS 43048

utrecht

088-7170000

www.werKenBiJziggo.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

ziggo  Branche: iT TElEcoM - 3000 MEDEWErKErs

Ziggo is een landelijke aanbieder van media- en communicatiediensten, die verbinding wil maken zodat klanten verbonden 
raken. Ziggo wil klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie, communicatie 
en entertainment in een continu veranderende wereld. Ziggo bedient circa 2,8 miljoen huishoudens, 1,8 miljoen 
breedbandinternetklanten, 2,2 miljoen afnemers van digitale televisie, 1,4 miljoen telefonieabonnees en 35.000 zakelijke klanten. 
Ziggo heeft de visie en ambitie om door te groeien naar een volledig media- en entertainmentbedrijf dat informatie, beleving en 
entertainment bij klanten brengt. Het HR-beleid wordt ook wel de People Strategie genoemd. Medewerkers krijgen alle ruimte om 
zichzelf te ontwikkelen en kunnen resultaatgericht werken; anywhere en anytime. Een medewerker zegt: ‘Ziggo is een mooi bedrijf 
met gezellige collega’s en medewerkers. Geen dag is hetzelfde en elke dag is er weer een uitdaging. Dat is wat mijn werk zo leuk 
maakt.’ Er wordt samen met de medewerkers aan een organisatie gewerkt die duurzaam succesvol is. 

83,9%

top 50 bedriJven  MET MEEr Dan 1000 MEDEWErKErs

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers
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snelkookpan gegooid’ tijdens de jaarlijkse studie-
dag van Loyens & Loeff. De opdracht bestond uit 
het creëren van een gezamenlijke toekomstvisie 
voor het bedrijf. ‘Niet alle medewerkers waren 
aanvankelijk overtuigd van deze studiedag. Zij 
zagen liever dat we ons concentreerden op een 
vaktechnisch onderwerp.’
Die twijfels werden snel weggenomen. Niet al-
leen zag Chapman dat de generaties ‘ongelooflijk 
veel van elkaar leerden’, ook is deze dag geno-
mineerd voor The Financial Times Innovative 
Lawyers Award 2013. ‘Daar zijn we erg trots op’, 
zegt Chapman. ‘Bovendien past dit soort ver-
nieuwingen heel goed binnen de lange traditie 
van innovatie en ondernemerschap. Dit is een 
goed voorbeeld van hoe Loyens & Loeff inspeelt 
op de huidige generatie.’
Naast talentontwikkeling is ook leiderschap 
een HR-speerpunt. Misschien niet toevallig dat 
dít het thema van de studiedag van dit jaar is. 
Iedereen binnen Loyens & Loeff krijgt de kans 
zich op dit gebied te ontwikkelen. Inmiddels 
hebben meer dan 500 medewerkers verschillen-
de trainingen uit het nieuwe opleidingsaanbod 
doorlopen, waarin onder meer wordt besproken 
wat goed leiderschap inhoudt.
Ambitieuze werknemers van Loyens & Loeff 
moeten houden van vrijheid, ondernemerschap 
en uitdagende zaken. ‘Vanaf het begin krijg je 
de ruimte jezelf te ontwikkelen. Met die vrijheid 
moet je wel kunnen omgaan. Maar kun je dat, 
dan ga je hier niet snel weg’, weet Chapman. ‘Die 
vrijheid en dat ondernemerschap zit bij iedereen 
hier in het DNA. Echt, vraag het me over vijf jaar 
nog eens, dan krijg je hetzelfde antwoord.’

Lang voordat HR-mana-
ger Maya Chapman bij 
het advocaten-, belas-
tingadvies- en notaris-
kantoor Loyens & Loeff 
werkte, werd er nog 

weleens topdown gedacht. Inmiddels wordt er 
meer vanuit de medewerkers gedacht. Chapman: 
‘Hoe zorgen we ervoor dat zij de beste kansen 
krijgen? Dat kan weleens tot uitdagingen leiden. 
Wat voor een vennoot de beste gang van zaken is, 
hoeft dat niet te zijn voor de medewerker.’
De meest talentvolle medewerkers komen in 
aanmerking voor een tijdelijke transfer naar 
het buitenland. Dan kan het voorkomen dat een 
vennoot iemand voor twee of drie jaar naar het 
kantoor in New York of Londen ziet vertrekken, 
terwijl hij diegene heel graag hier zou behou-
den. Chapman: ‘Wat voor een vennoot op korte 
termijn niet handig is, kan voor een medewerker 
juist heel goed zijn. Zo’n transfer is hard werken, 
maar ook heel goed voor je.’ 
Alle advocaatstagiairs, fiscalisten en kandidaat-
notarissen beginnen met een stage of startperiode 
van twee of drie jaar. Welke sectie ze vervolgens 
kiezen, is een belangrijk vraagstuk. ‘HR heeft 
hierin de rol van objectief intermediair. De ven-
noten, die samen met hun medewerkers een sec-
tie vormen, hebben natuurlijk zo hun voorkeuren. 
Het is de taak van HR om vanuit het langeter-
mijnperspectief van de medewerker te denken.’
Met deze uitdagingen krijg je te maken als je ta-
lentontwikkeling hoog in het vaandel hebt staan 
én onder één dak samenwerkt met vier genera-
ties. Die generaties werden afgelopen jaar in ‘een 

onder nemerschap en 
vrijheid in het dna
Loyens & Loeff richt de blik op de toekomst. Zitten er geboren leiders tussen het 
jonge talent? Is het goed voor hen om naar het buitenland te gaan?

Tekst Eveline Domevscek  Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  1001 

in nederland, 1500 

wereldwijd

stAndplAAts 

hoofdkAntoor: 

rotterdam

JAAromzet:  291 

miljoen euro (in 2012)

Gemiddelde leeftiJd: 

32 jaar

VerdelinG mAn/

Vrouw:  59% vrouw, 

41% man
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30 7,8 8,1 8,5
DB Schenker LogiSticS neDerLanD

PoStBuS 718

tiLBurg

013-4625111

www.Schenker.nL algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

DB Schenker LogiSticS neDerLanD  Branche: TransporT - 2100 MEDEWErKErs

De kracht van DB Schenker Logistics ligt in het leggen van verbindingen: binnen het bedrijf, met de markt en met de omgeving. 
Goederen worden snel en efficiënt binnen Europa vervoerd per vrachtwagen of trein, of wereldwijd per boot of vliegtuig.  
De organisatie heeft ruim 2.000 vestigingen in 130 landen. Alle belangrijke economische regio’s worden zo met elkaar verbonden.  
DB Schenker heeft een historie van ruim 140 jaar en is al sinds 1892 actief in Nederland. Het is een sociaal bedrijf, waar kwaliteit 
hoog in het vaandel staat. Het werk is enorm dynamisch en er heerst een goede sfeer in het team. Een medewerker van DB 
Schenker zegt: ‘Schenker is een professionele organisatie met een prettige werksfeer. De omgangsnormen zijn informeel. Ik ben er 
trots op onderdeel van deze organisatie te zijn.’ DB Schenker Logistics doet veel aan opleidingen. Zo zijn er twee projecten gaande: 
Het grootschalige opleidingstraject ‘Effectief Leidinggeven voor het middenkader’ en een programma voor Young Potentials: Young 
DB Schenker.

29 7,8 8,3 8,5
aLLianDer 

PoStBuS 50

Duiven

088-5426363

www.aLLianDer.com algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

aLLianDer  Branche: Zorg - 6820 MEDEWErKErs

Zonnepanelen, energie-apps, elektrisch vervoer: de energiewereld staat op zijn kop. Steeds meer klanten willen zelf duurzame 
energie produceren en energie besparen. Alliander speelt hierop in. Het energienetwerkbedrijf zorgt voor het transport van 
betrouwbare, betaalbare en veilige energie. Alliander levert gas en elektriciteit aan meer dan drie miljoen Nederlanders. Zo 
kunnen gezinnen het huishouden draaiende houden en bedrijven hun werk doen. Maar de ambities van Alliander gaan verder dan 
dit. Alliander ontdekt de duurzame energiewensen van de klanten en bedenkt oplossingen om samen slimmer om te gaan met 
energie. Daarnaast investeert Alliander in innovatieve technologie om het netwerk klaar te maken voor de toekomst. Alliander 
geeft medewerkers volop de ruimte om hun eigen baan vorm te geven. Een medewerker zegt over Alliander: ‘Het is een dynamisch 
bedrijf, jong en oud kunnen goed samenwerken en daardoor leer je ook veel.’ Een tweede collega geeft aan: ‘Wat ik zo leuk vind aan 
werken bij Alliander zijn de leuke collega’s, en je kunt goed doorgroeien binnen het bedrijf.’ 

31 7,8 8,3 8,5
ceLLo

PoStBuS 231

vught

088-3451000

www.ceLLo-zorg.nL algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

84,6%

ceLLo  Branche: Vgn - 2597 MEDEWErKErs

Cello biedt ondersteuning aan mensen met een beperking, zodat zij op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als ieder 
ander mens. Cello doet dat in de regio Noordoost-Brabant en Zuidwest-Gelderland. Uitgangspunt van de ondersteuning is de 
vraag van de cliënt. Die is per persoon anders of verandert in de loop van de tijd. Daarom is ook de zorg en dienstverlening steeds 
in beweging. Cello biedt ruimte aan medewerkers om zich (verder) te ontwikkelen in alle fases van hun loopbaan, mede door het 
brede aanbod aan scholing via het eigen opleidingscentrum. Het gevarieerde aanbod biedt veel ruimte om door te groeien en te 
specialiseren. De werkomgeving is volgens de organisatie dynamisch, met ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. Cello 
maakt gebruikt van de EQ-i test om individuele medewerkers en teams zich bewust te maken van hun persoonlijke stijl, hun sterke 
en zwakke punten op het gebied van emotionele intelligentie. Met deze test zet de organisatie gericht in op bewustwording, 
individuele en teamcompetenties en teamprofielen.

86,4%

79,4%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers
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32 7,8 8,1 7,9
wageningen uniVerSiteit & reSearchcentruM

PoStBuS 9101

wageningen

0317 480 100

www.wageningenur.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verzuim-
bestendigheid

70,2%

80,4%

wageningen uniVerSiteit & reSearchcentruM  Branche: onDErWijs - 6500 MEDEWErKErs

Wageningen UR is een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis 
ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Er wordt wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek 
gedaan. Wageningen UR heeft een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers dragen 
bij Wageningen UR dagelijks met toonaangevend onderzoek en onderwijs bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. In een 
internationale omgeving zoeken medewerkers samen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken binnen het werkterrein 
‘gezonde voeding en leefomgeving’. Een medewerker zegt: ‘Het werk is zeer afwisselend en de samenwerking met veel verschillende 
onderzoeksgroepen maakt het werk boeiend.’ Een andere medewerker geeft aan: ‘Het is een interessante werkomgeving met vrijheid 
van handelen.’ Wereldwijd staat Wageningen UR op de tweede plaats als kennisinstelling, maar over vijf jaar zal deze positie versterkt 
zijn. Er zullen dan ook nog meer internationale aansprekende samenwerkingsprojecten zijn.  

33 7,8 8,2 8,2
carinoVa

PoStBuS 49

raalte

0900-8662

www.carinoVa.nl algemene 
tevredenheid

rolduide-
liJkheid

verloop-
bestendigheid

carinoVa  Branche: zorg - 4500 MEDEWErKErs

Carinova richt zich met thuiszorg, woonzorg, mantelzorgondersteuning en aanvullende diensten op de inwoners van de provincies 
Overijssel en Gelderland. Het motto van de organisatie is: ‘Vertrouwd Dichtbij’. Carinova staat voor kwaliteit van zorg en behandeling, 
een professionele werkomgeving en een betrouwbare partner. Voor cliënten staat Carinova voor goede, kleinschalige wijkgerichte 
zorg en behandeling dicht bij hen in de buurt. Voor medewerkers staat Carinova voor professionaliteit, verantwoordelijkheid en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de organisatie kan iedere medewerker op haar niveau en binnen haar ambities haar eigen 
zorgcarrière vormgeven. Carinova noemt de medewerkers de grootste kracht van de organisatie. Om deze reden wordt er veel 
geïnvesteerd in de medewerkers en wordt de persoonlijke en professionele ontwikkeling zo veel mogelijk ondersteund. Er wordt veel 
aandacht besteed aan cursussen en scholingstrajecten. Een medewerker hierover: ‘Carinova geeft zorg op veel terreinen. Door onder 
andere bijscholingen, toetsmomenten en dergelijke krijg ik de kans om op mijn niveau te blijven werken.’

34 7,8 8,0 8,2
tactuS VerSlaVingSzorg

PoStBuS 154

deVenter

0570-500100

www.tactuS.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

tactuS VerSlaVingSzorg  Branche: vErslavingszorg (ggz) - 1200 MEDEWErKErs

Tactus Verslavingszorg is er voor alle hulpvragen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, games, seks en gokken. De behandeling 
kan bij een locatie van Tactus plaatsvinden, maar kan tegenwoordig ook in veel gevallen via een van de internetbehandelingen of 
via een combinatie van de twee. Er wordt ondersteuning geboden bij psychische problemen die met het gebruik van middelen te 
maken hebben. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische instelling met een open en creatieve werksfeer, waarin 
plezierig werken vooropstaat. Het betekent ook werken in een open, informele werksfeer. Het HRM-beleid is gericht op het creëren 
van een werkomgeving waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen in het vakkundig helpen van cliënten. Een medewerker zegt: 
‘Het werken bij Tactus is aangenaam, omdat de werkplek en omgeving prettig zijn, er zit afwisseling in het werk en elke dag is 
anders.’ Tactus Verslavingszorg is een organisatie waar ontwikkeling vanzelfsprekend is. Een andere medewerker zegt hierover: ‘De 
ontwikkelingen die nieuwe uitdagingen en kansen geven maken het werk erg leuk.’ 

82,9%

top 50 bedriJven  MET MEEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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35 7,8 8,1 8,3
achMea 

PoStBuS 866

zeiSt

055-5799111

www.werKenBiJachMea.nl algemene 
tevredenheid

verzuim-
bestendigheid

verloop-
bestendigheid

achMea  Branche: vErzEKEring - 18000 MEDEWErKErs

Achmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Achmea heeft stuk voor stuk labels die hoogwaardige verzekeringen 
bieden op het gebied van zorg, schade of inkomen. Achmea’s ambitie is de meest vertrouwde verzekeraar te worden, waarmee 
de verzekeringsgroep voortbouwt op de coöperatieve wortels. Om deze ambitie te bereiken, staat het klantbelang bij Achmea 
centraal, ook op personeelsgebied. Achmea is op zoek naar medewerkers die verder kijken dan hun eigen bureau, medewerkers die 
oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, maar vooral medewerkers die zich inleven in de klanten en dit kunnen vertalen 
naar originele oplossingen. Achmea biedt medewerkers ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Een medewerker zegt: 
‘Wat ik zo leuk vind aan het werk bij Achmea, is het krijgen van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.’ Medewerkers kunnen zich 
ontwikkelen in hun eigen vak of doorgroeien naar een managementfunctie. Achmea wil in de toekomst met minder kosten en meer 
flexibiliteit in staat zijn om producten te vernieuwen in proposities die aansluiten bij de ‘klanten van de toekomst’.

36 7,7 8,2 8,9
gVB

PoStBuS 2131

aMSterdaM

020-4606060

www.gVB.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

85,5%

gVB  Branche: TransporT - 3724 MEDEWErKErs

GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. In het handelen van GVB staat de 
reiziger centraal. Ook het beheer en het onderhoud van materieel en infrastructuur is in handen van GVB. De organisatie ziet graag 
dat reizigers en medewerkers zich thuis voelen: voor, tijdens én na het vervoer. Daarom is sociale veiligheid belangrijk. Naast de 
voertuigen moet ook de omgeving veilig, schoon en uitnodigend zijn. Het OV is een duurzame vorm van transport. GVB heeft 
veel aandacht voor de belasting van het milieu. Trams en metro’s maken gebruik van groene stroom en de bussen behoren tot de 
modernste van Nederland. GVB geeft aan dat het contact met de reiziger en de prettige werksfeer motiverende redenen zijn om 
voor GVB te kiezen als werkgever. Daarnaast omschrijft GVB zichzelf als een professioneel bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden. 
Over vijf jaar wil GVB de beste vervoerder van Nederland zijn en bij de beste vijf werkgevers van Amsterdam horen.

80,5%
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Top 5 profiT
            algeMene teVredenheid

1. KlM royal dutch airlineS 8,9

2. urenco nederland 8,9

3. aPollo VredeStein 8,6

4. Vanderlande induStrieS 8,5

5. zlM VerzeKeringen 8,4
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37 7,7 8,3 8,6
Archipel 

KArel de GrotelAAn 415

eindhoVen

040-2654800

www.ArchipelzorGGroep.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid 

81,7%

74,6%

Archipel  brAnche: Zorg - 2290 MEDEWErKErS

Archipel biedt zorg, welzijn en wonen. Archipel heeft een breed aanbod aan zorgvormen en heeft specialisten in de zorg voor 
bijzondere doelgroepen. Cliënten maken bij Archipel hun eigen keuzes en behouden zo de regie over hun eigen leven. Archipel 
gelooft dat je vooral moet uitgaan van wat iemand wél kan, in plaats van wat iemands beperkingen zijn. De medewerkers zijn 
het gezicht van Archipel. Zij nemen eigen verantwoordelijkheid en krijgen alle ruimte om zichzelf te ontplooien. Archipel steekt 
veel energie in opleiding en is daarom het Archipel College binnen de eigen Academie gestart, met een eigen BBL-opleiding. Een 
medewerker zegt: ‘Archipel zorgt ervoor dat onze kennis en ontwikkeling op niveau blijft. Daarnaast heb ik heel fijne collega’s.’ 
Een tweede werknemer: ‘Archipel is een organisatie die het beste uit zichzelf wil halen, zich continu wil verbeteren.’ Archipel 
is naar eigen zeggen een evenwichtige organisatie met een prettige werksfeer. De medewerkers worden gemotiveerd om 
verantwoordelijkheid te nemen, zelf initiatieven te ontplooien en met veel zelfstandigheid te werken.

38 7,7 8,2 8,0
rAndstAd nederlAnd

postbus 12600

AmsterdAm-zuidoost

020-5695911

www.rAndstAd.nl algemene 
tevredenheid collega’s

verzuim-
bestendigheid 

rAndstAd nederlAnd  brAnche: ZaKElijKE DiEnStvErlEning - 2727 MEDEWErKErS

Randstand gelooft in groei en ontwikkeling van mens en organisatie. Dat doet de HR-dienstverlener al ruim 52 jaar en deze koers 
wordt de komende jaren onverminderd voortgezet. Randstad is de grootste HR-dienstverlener en zorgt steeds opnieuw voor 
innovatieve en passende oplossingen. Op deze manier vormt ze de motor achter een gezonde en flexibele economie. Dagelijks zijn 
via de uitzend- en detacheringsactiviteiten duizenden flexwerkers aan de slag. De onderneming biedt als internationaal merk volop 
groeikansen. Een medewerker zegt: ‘Ik krijg de mogelijkheid om mijn eigen stempel op het werk te drukken; hier heb ik ruimte voor.’ 
80 procent van het huidige management is afkomstig uit een lijnfunctie, wat aangeeft dat Randstad carrière maken en groei en 
ontwikkeling hoog in het vaandel heeft. Een tweede medewerker zegt hierover: ‘Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
en om creatief te zijn.’ Randstad is het meest trots op de warme bedrijfscultuur en collegialiteit, de hoogopgeleide werkomgeving 
en het hoge percentage vrouwen dat een managementpositie bekleedt.

39 7,7 7,8 7,9
croon eleKtrotechnieK

postbus 6073

rotterdAm

088-9233344

www.croon.nl algemene 
tevredenheid

veranderings-
bereidheid

verzuim-
bestendigheid 

 

croon eleKtrotechnieK  brAnche: inStallatiEtEchniEK - 3000 MEDEWErKErS

Croon Elektrotechniek is niet meer weg te denken uit de top van de Nederlandse installatiebranche. Het bedrijf staat aan de basis 
van vele technologische ontwikkelingen. Ze zijn verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische installaties in duizenden 
gebouwen, talloze schepen, vele industriële complexen en tienduizenden andere projecten in allerlei marktsectoren. Al meer dan 
135 jaar beoefent het bedrijf het vak elektrotechniek met hart en ziel. Een vak waar de medewerkers dagen over kunnen praten, en 
dat hen nog elke dag fascineert. Het bedrijf zegt zelf dat het een beroep is waarin je nog echt carrière kunt maken en dat elke dag 
interessanter wordt. Een medewerker zegt over het werk bij Croon Elektrotechniek: ‘Geen dag is hetzelfde, elke dag zijn er andere 
uitdagingen en geen enkel project is hetzelfde.’ Een tweede medewerker: ‘Croon is een plezierig bedrijf om voor te werken omdat er 
een prettige werksfeer heerst en er leuke collega’s werken.’ De wereld ‘elektrificeert’ en een maatschappij zonder elektrotechnische 
oplossingen is niet meer denkbaar. 

75,7%

top 50 bedriJven  MEt MEEr Dan 1000 MEDEWErKErS
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Kwaliteit van leven

‘Het beste idee wint bij ASML. Of je er nu 
pas een maand of al tien jaar werkt, een 
engineer met een goed idee kan overal 
binnenlopen met zijn plan’, vertelt Hank 
Oosterbaan, Global Manager Labor Market 
Communications. ‘Is het een goed idee, dan 
krijg je de fondsen en mogelijkheden om 
eraan te werken.’
De Veldhovense chipmachinefabrikant is 
een wereldspeler, maar ook een ‘mensen-
bedrijf ’, zoals Vincent Sangers het noemt. 
Hij is Senior Manager People Development 
in Europa. ‘Hier werken mensen wereldwijd 
samen vanuit verschillende landen, met ver-
schillende culturen. Die willen allemaal het 
maximale eruit halen, dat inspireert enorm. 
Ik ben dan ook erg tevreden dat wij op be-
trokkenheid en bevlogenheid hoog scoren in 
het Beste Werkgeversonderzoek.’
Bij ASML regeert de wet van Moore. Die 
stelt dat het aantal transistoren op een 
chip door de technologische vooruitgang 
elke twee jaar verdubbelt. Oosterbaan: ‘We 
werken dus tegen de grenzen van de weten-
schap aan. Wij doen dingen die je vier jaar 
geleden voor onmogelijk hield. Dat daagt 
uit.’ ‘En als wij ons werk niet goed doen, 
merk je dat meteen op je laptop, tablet of 
smartphone’, vult Sangers aan. ‘Daarom 
zijn mensen die hier werken ook zo trots: 
ze zien in het dagelijks leven resultaten, 
ze werken direct aan de kwaliteit van het 
moderne leven.’ 
ASML blijft de wereld afzoeken naar tech-
nisch talent. ‘Het duurt één tot twee jaar 
voor je onze unieke machines volledig be-
grijpt’, zegt Oosterbaan. Een forse investe-
ring in mensen dus, maar ASML’ers zijn wel 
vanaf de eerste dag volledig actief, aldus 
Sangers. ‘Ze leren al werkende. Wij hebben 
onszelf geleerd om continu te pionieren. 
Het zit in ons DNA.’

pionieren
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41 7,7 8,1 8,3
haVenBedriJf rotterdaM

PoStBuS 6622

rotterdaM

010-2521010

www.PortofrotterdaM.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

haVenBedriJf rotterdaM  Branche: TransporT - 1200 MEDEWErKErs

Het Rotterdamse haven- en industriegebied is van groot belang voor de Nederlandse en Europese economie. Het Havenbedrijf 
Rotterdam speelt hierin een cruciale rol. Het havenbedrijf versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek 
knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Samen met partners richt het havenbedrijf zich op een veelzijdige, duurzame, 
veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het Havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat mensen voor 
hun bedrijf kiezen, omdat ze betrokken zijn bij het managen en ontwikkelen van het Rotterdamse havengebied en op die manier een 
bijdrage leveren aan een parel van de Nederlandse economie. Organisatiebreed wordt er momenteel veel energie in de ontwikkeling 
en loopbaanmogelijkheden van de medewerkers gestoken. Het havenbedrijf zorgt dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, hun 
kennis en vaardigheden vergroten en daardoor breed inzetbaar zijn en blijven binnen het Havenbedrijf. Medewerkers staan zelf aan 
de lat als het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling. Ze moeten zelf bedenken wat ze willen en daar richting aan geven. 

40 7,7 7,9 8,1
ing nederland

Mr. treuBlaan 7

aMSterdaM

0900-0933 

www.ing.nl algemene 
tevredenheid

verzuim-
bestendigheid

verloop-
bestendigheid

ing nederland  Branche: FinanciëlE DiEnsTvErlEning - 26219 MEDEWErKErs

ING streeft ernaar nóg servicegerichter, persoonlijker en actiever voor haar klanten te zijn. De ING is met ruim 8,9 miljoen 
rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING biedt klanten 
gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd 
opererende financiële instelling. Werken met duizenden collega’s heeft zo zijn voordelen: je komt in aanraking met veel 
verschillende mensen, culturen, overtuigingen en achtergronden. Bij ING kun je als medewerker nog veel grenzen verleggen en 
nieuw terrein verkennen. Ontwikkeling staat centraal bij ING. De financiële dienstverlener vindt het belangrijk dat medewerkers 
de faciliteiten hebben om hun werk goed te kunnen doen en zich te ontwikkelen. ING is daarom trots op ‘Kies je koers’, een online 
platform voor persoonlijke ontwikkeling voor alle medewerkers. Over vijf jaar wil ING nog altijd een toonaangevende bank zijn, die 
klanten inspireert met inzicht, overzicht en advies op basis van een gedegen visie op geldzaken en ondernemerschap.

42 7,7 7,9 7,9
la Place

laarderhoogtweg 25

aMSterdaM

030-3000500

www.laPlace.nl algemene 
tevredenheid

klant-
gerichtheid collega’s

70,4%

la Place  Branche: rETail - 5178 MEDEWErKErs

La Place heeft meer dan 230 verkooppunten in Nederland en België, in de V&D warenhuizen en op vele locaties daarbuiten. In 
september 2013 wordt de eerste Duitse vestiging geopend en de komende jaren wordt internationaal geëxpandeerd met tientallen 
nieuwe vestigingen per jaar. La Place heeft een uniek concept van huisgemaakte, dagverse en 100 procent natuurlijke gerechten. 
De verschillende formules (La Place Restaurant, La Place Café, La Place Express en La Place Food) ontvangen in totaal meer dan 38 
miljoen gasten per jaar. La Place heeft een dynamische bedrijfscultuur waarin geen dag hetzelfde is. Als medewerker bij La Place 
heb je dan ook een divers en afwisselend takenpakket. Medewerkers blijven geboeid door interne opleidingen op verschillende 
niveaus. La Place is dan ook erg trots op het grote aantal non-professionals die via het interne opleidingstraject worden opgeleid 
tot allround horecamedewerker, of doorgroeien naar de functie van zelfstandig Horeca en Foodmanager van een individuele La 
Place vestiging. Passie voor zowel food als mensen staat op elk niveau centraal!

78,8%

81,5%
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43 7,7 8,1 8,6
Gemiva-SvG Groep

poStbuS 604

GouDa

0182-575800

www.Gemiva-SvG.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

83,0%

83,5%

Gemiva-SvG Groep  branche:  GehandicaptenzorG - 2642 MedeWerKerS

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 4.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap 
of niet-aangeboren hersenletsel. In de organisatie heerst een informele sfeer en ‘no-nonsense’ cultuur. ‘De vrijheid, creativiteit, 
de doelgroep en collega’s maakt het werken voor mij leuk’, zegt een medewerker. Een andere medewerker zegt: ‘De mogelijkheid 
om mee te praten en de open communicatie maken het werk bij Gemiva-SVG Groep leuk.’ Er zijn voor medewerkers voldoende 
opleidingsmogelijkheden en tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van e-learning. Alle persoonlijk begeleiders die werken in 
een woonlocatie volgden het traject ‘Persoonlijk (bege)leiderschap’. In dit driedaagse traject stond de ontwikkeling van persoonlijke 
begeleiders centraal. De organisatie geeft zelf aan boeiend en veelzijdig werk te bieden. Een derde medewerker zegt hierover: ‘De 
variëteit aan cliënten met hun beperkingen maakt het werk tot een uitdaging.’ De komende jaren wil Gemiva-SVG Groep investeren 
in relaties met externe partijen en de eigen verantwoordelijkheid van zowel cliënt als medewerker. 

44 7,7 7,8 8,2
Den hartoGh loGiSticS

willinGeStraat 6

rotterDam

088-1620000

www.DenhartoGh.com algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

Den hartoGh loGiSticS  branche: tranSport en LoGiStieK - 1005 MedeWerKerS

Den Hartogh Logistics is een toonaangevende logistieke dienstverlener voor de (petro)chemische industrie. Het familiebedrijf, 
opgericht in 1920, opereert vanuit dertig verschillende vestigingen welke zijn verdeeld over zeventien landen wereldwijd. De 
vloot telt meer dan 6.000 tankcontainers, 400 tanktrailers en 500 trucks. Den Hartogh is een werkgever waar een continue 
ontwikkeling van mensen centraal staat. Het bedrijf geeft aan dat er een open, informele en transparante familiecultuur is. Dit geeft 
medewerkers de mogelijkheid om in hun rol buiten de kaders te treden. Medewerkers worden aangemoedigd met internationale 
creatieve oplossingen te komen binnen een complexe logistieke organisatie. Het bedrijf is erg trots op het feit dat de werknemers 
zich zo inzetten voor het bedrijf, zowel nationaal als internationaal. Een medewerker zegt: ‘De diversiteit in het werk vind ik leuk; 
elke dag is anders. Daarbij heb ik leuke collega’s en het is een mooi bedrijf.’ In de toekomst wil het bedrijf haar concurrentiepositie 
versterken door middel van internationale groei en verdere professionalisering met een focus op Safety Awareness. 

45 7,6 7,7 7,5 7,3
SteDin

blaak 8

rotterDam

088-8963800

www.SteDin.net algemene 
tevredenheid collega’s werkzaamheden

SteDin  branche: enerGie - 1325 MedeWerKerS

Het beheren van het energienetwerk is vernuftig werk waar Stedin 24 uur per dag, zeven dagen per week haar hart in legt. De 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om het meest stedelijke gebied van Nederland letterlijk in beweging te houden, staat in 
het werk altijd voorop. De waarden ‘samen, slim en waarmaken’ helpen hierbij. Stedin zorgt er nu en in de toekomst voor dat de 
klant altijd energie heeft. Stedin streeft ernaar dit simpel, betaalbaar en duurzaam te realiseren. Het bedrijf kenmerkt zich door 
een informele sfeer en no-nonsense mentaliteit. Bij Stedin werk je in een dynamisch, snel groeiend bedrijf waar ambitie alle ruimte 
krijgt. Trots is het bedrijf op de inspirerende werkomgeving in het hartje van Rotterdam. In het gloednieuwe hoofdkantoor werd 
‘het nieuwe werken’ mogelijk. Er zijn verschillende soorten werkplekken ingericht die medewerkers kunnen uitkiezen op basis van 
werkzaamheden voor dat moment.

top 50 bedriJven  Met Meer dan 1000 MedeWerKerS
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47 7,6 8,0 8,1
Pon (nederland)

PoStBuS 30052

alMere

088-6060100

www.Pon.coM/werKen-BiJ-Pon algemene 
tevredenheid

veranderings-
bereidheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

Pon (nederland)  Branche: auToMoTivE - 6500 MEDEWErKErs

Pon is een van Nederlands grootste familiebedrijven en een internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit 
aan activiteiten. Er werken bijna 13.000 mensen verspreid over 250 vestigingen in 23 landen. Wereldwijd werkt Pon met merken als 
Audi, Volkswagen, Caterpillar, MAN, Continental en Gazelle. De medewerkers werken in de showrooms, werkplaatsen en kantoren. 
Het bedrijf heeft de passie om te presteren en de kracht om meer resultaat te boeken. De manier waarop de organisatie iedere dag 
met elkaar en met de klanten en leveranciers omgaat, is doorslaggevend. Het zogenaamde ‘Pon DNA’ omvat vier kernwaarden, die 
aangeven waar het bedrijf voor staat en helderheid scheppen tussen de medewerkers, maar ook naar de klanten en partners als de 
kernwaarden tot leven worden gebracht in het dagelijkse werk. Pon wil een bedrijf zijn met zo min mogelijk regels. Iedereen bij Pon 
weet waar het bedrijf voor staat en doet wat goed is voor het bedrijf.

46 7,6 8,4 8,5
hoogenBoSch retail grouP

PoStBuS 3065

‘S-hertogenBoSch

073-6483483

www.MacintoSh.nl algemene 
tevredenheid

klant-
gerichtheid

rol-  
duideliJkheid

hoogenBoSch retail grouP  Branche: rETail - 2100 MEDEWErKErs

Hoogenbosch Retail Group is een van de grootste schoenenretailorganisaties van Nederland, met meer dan 240 winkels op centrale 
locaties. Binnen de groep bevinden zich de schoenwinkelformules Dolcis, Manfield, Invito, PRO en Steve Madden, die zich elk op 
een andere doelgroep richten. Hoogenbosch Retail Group staat voor de meest tevreden klanten, betrokken collega’s die meer dan 
goed presenteren, de aantrekkelijkste winkels, een prettige werkomgeving met volop carrièrekansen, respect voor elkaar en voor 
de omgeving en de beste resultaten. Hoogenbosch Retail Group omschrijft zichzelf als een bedrijf met een informele werksfeer en 
leuke, jonge collega’s. Een bedrijf met aansprekende merken in een aansprekende branche. Hoogenbosch Retail Group is erg trots 
op het eigen opleidingshuis. Iedereen binnen het bedrijf volgt een gedegen opleidingstraject, van mbo tot een landelijk erkende 
hbo-opleiding. Een medewerker geeft ook aan: ‘Het werk is afwisselend en ik heb goede kansen gekregen om mij te ontwikkelen.’ 
Over vijf jaar willen ze dat de webwinkels en fysieke winkels volledig met elkaar geïntegreerd zijn. 

48 7,6 8,1 8,3
eneco

PoStBuS 1242

rotterdaM

088-8951111

www.eneco.nl algemene 
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bestendigheid
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medewerkers

eneco  Branche: EnErgiE - 3000 MEDEWErKErs

Samen met klanten en partners werkt Eneco aan het verduurzamen van energie. Dat doet de organisatie door oplossingen te 
bieden waarmee klanten zo veel mogelijk energie besparen, zelf duurzame energie opwekken en duurzame energie afnemen. Eneco 
wil ervoor zorgen dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen. De energieleverancier gelooft dat samenwerking de 
manier is om de overgang te maken naar een volledig duurzame energievoorziening. Al meer dan honderd jaar zorgt Eneco voor 
energie om te werken, wonen en leven. Eneco heeft als missie ‘Duurzame energie voor iedereen’. De duurzame strategie van Eneco 
biedt de medewerkers inhoudelijk en uitdagend werk. Medewerkers verbreden hun horizon in de duurzame projecten, waarbij 
samenwerking en kennisuitwisseling met collega’s centraal staat. Eneco besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. 
Eneco is sinds 2012 gevestigd in een nieuw, duurzaam hoofdkantoor in Rotterdam, dat volledig is ingericht op het nieuwe werken.

78,7%

82,2%

81,5%
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49 7,6 7,8 8,1
raPhaëlStichting

PoStBuS 28

Schoorl

072-5099000

www.raPhaelStichting.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid 

78,3%

raPhaëlStichting  Branche: vgn - 1500 MEDEWErKErs

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting wil het voor cliënten en medewerkers 
mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien en samen een op geestelijke idealen bouwende gemeenschap te 
vormen. De missie is gebaseerd op de tweeslag van individualisering en gemeenschapsvorming. Bij deze missie hoort de breed 
gedragen cultuur om cliënten en medewerkers het vertrouwen en de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en om initiatieven te 
nemen. ‘Een warme instelling waarbij personeelsbelang belangrijk gevonden wordt’, zegt een medewerker. Een andere medewerker 
roemt ‘de vrijheid hoe je werkt, dus grote verantwoordelijkheid’. In de toekomst wil de organisatie flexibel blijven en nog meer 
maatwerk leveren in zorg- en dienstverlening voor mensen met een beperking. Het meest trots is de organisatie op het verlagen 
van het ziekteverzuim. Dit komt door een project dat in 2010 is gestart. De leidinggevende neemt het voortouw en is daardoor 
meer betrokken bij het wel en wee van de medewerkers. 

50 7,6 7,8 8,2
de nederlandSche BanK

PoStBuS 98

aMSterdaM
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de nederlandSche BanK  Branche: zBo - 1702 MEDEWErKErs

De Nederlandsche Bank maakt zich sterk voor de financiële stabiliteit van Nederland. De Nederlandsche Bank houdt toezicht 
op financiële instellingen, denkt als onderdeel van het Europese Stelsel van Centrale Banken mee over monetair beleid, draagt 
bij aan een goede werking van het betalingsverkeer en levert betrouwbare statistieken. Zo zorgt het bedrijf voor vertrouwen in 
het financiële stelsel en daarmee voor welvaart en een gezonde economie. Werken bij De Nederlandsche Bank is werken aan 
vertrouwen. In een professionele werkomgeving die door de actualiteit en dynamiek van de financiële wereld op een hoog peil staat. 
Multidisciplinair, in een internationale context. Bij een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: wát we 
doen, doet ertoe. En dat doet het bedrijf met integriteit, loyaliteit en een groot saamhorigheidsgevoel. Dit zijn ook de succesfactoren 
van het bedrijf. Een medewerker zegt: ‘Ik werk in een geweldig team en ben bezig met een onderwerp dat ik essentieel vind voor het 
vertrouwen in de financiële sector. De Nederlandsche Bank geeft mij die kans.’ 

77,5%

            algeMene teVredenheid

1. Stichting Buurtzorg  
nederland 8,9

2. woningcorPoratie doMiJn 8,4

3. aVanS hogeSchool 8,3

4. geriant 8,3

5. nSdSK 8,3
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Deze masterclass geeft u dieper inzicht in 
het volgende:

=Wat levert goed werkgeverschap op?
=Wat valt op bij de winnaars van Beste Werkgevers?
=Hoe ziet goed werkgeverschap anno 2013 er uit en 

wat is er naar de toekomst toe te verwachten?

Masterclass

WAARIN BLINKEN BESTE 
WERKGEVERS UIT?

Speciaal voor organisaties die willen investeren in goed werkgeverschap biedt Effectory dit najaar de 
Beste Werkgevers Masterclass aan in Amsterdam. 

3

Het programma:
=Ontvangst met lunch
=Presentatie van Guido Heezen over goed werkgeverschap 
=Eén van de winnaars deelt zijn geheimen
=Het delen van best-practices
=Afsluiting met borrel

Voor de precieze invulling van het 
programma, de beschikbare data 
en om u aan te melden, kunt u 
terecht op:
www.effectory.nl/masterclass

Na deze dag heeft u:

=Praktische handvatten voor het verbeteren van uw HR beleid;
=Tips voor goed werkgeverschap;
=Andere HR professionals ontmoet die actief aan goed 

werkgeverschap werken.
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geven we de organisatie richting. Dienen doen 
we bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan de 
medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te 
kunnen doen.’ 
URENCO wil ook een lerende organisatie zijn. 
Er zijn veel mogelijkheden voor opleidingen. ‘In 
twaalf jaar tijd is dit bedrijf in capaciteit ver-
drievoudigd,’ vertelt Broekman, ‘met een miljard 
euro aan investeringen. We moeten zorgen dat 
we er alles uit halen wat erin zit. De winst zit bij 
de ontwikkeling van onze mensen.’ 
De fabriek in Almelo is een echt productie-
bedrijf. Eenderde van het personeel werkt in 
volcontinudienst in vijf ploegen om de fabriek 
te bedienen. Er heerst een no-nonsense cultuur. 
Broekman maakt zich daarin sterk voor een 
groot gemeenschapsgevoel. ‘Een goede werk-
sfeer waarin je samen kunt werken en jezelf ook 
individueel kunt ontwikkelen. Daar is een goede 
verhouding tussen individualiteit en solida-
riteit voor nodig. Mij gaat het erom dat onze 
medewerkers telkens weer met plezier aan hun 
werkdag beginnen.’
Vergeleken met het vorige Beste Werkgeverson-
derzoek zijn de scores van URENCO op betrok-
kenheid en bevlogenheid gestegen. Volgens 
Broekman komt dat doordat het personeelsbe-
leid wordt vertaald naar concrete voorbeelden. 
‘Eén van de kernwaarden van het bedrijf is 
bijvoorbeeld winstgevendheid. Iedereen hoort bij 
het werk op de kosten te letten en efficiënt met 
middelen om te gaan. Bij workshops schakelen 
we daarom niet alleen externe docenten in, maar 
zetten we ook iemand uit ons eigen bedrijf voor 
de groep als docent. Dat is kostentechnisch slim, 
maar versterkt ook de boodschap en verhoogt de 
betrokkenheid.’ 

Bij URENCO heerst een 
saamhorigheidsgevoel 
dat terug te leiden is 
tot de maatschappe-
lijke tegenstand tegen 
het bedrijf in de jaren 

‘70 en ‘80. Het bedrijf heeft in Almelo een fa-
briek voor de productie van lichtverrijkt urani-
um. Dat is de brandstof voor kerncentrales over 
de hele wereld. Daarnaast gebruikt het bedrijf 
zijn ultracentrifuges ook voor het produceren 
van stabiele isotopen. Ziekenhuizen gebruiken 
deze niet-radioactieve stoffen bijvoorbeeld na 
bestraling, bij het opsporen en behandelen van 
tumoren. ‘Vroeger leefde binnenshuis het gevoel 
van “wij” tegen “zij”, de buitenwereld die vijan-
dig tegenover ons stond, maar dat is nu al jaren 
anders’, vertelt Gerard Broekman. ‘We ontvangen 
bezoekersgroepen, doen aan sponsoractiviteiten, 
staan op banenbeurzen, geven gastlessen en zijn 
een erkend leerbedrijf.’
Broekman is Head of HR van URENCO Neder-
land, dat 260 werknemers telt. In een bedrijf 
dat werkt met lichtradioactief uranium en 
gevoelige technologie gelden uiteraard strikte 
veiligheidsregels en restricties. Het terrein en 
de gebouwen van URENCO zijn brandschoon 
en streng beveiligd. ‘Het is een uitdaging om 
binnen die begrenzingen mensen toch de ruimte 
te geven voor dialoog en hun eigen ontwikke-
ling’, zegt Broekman. ‘URENCO is de laatste tijd 
vooral bezig met de vraag: welke leiderschapsstijl 
hanteren we en welke boodschap geven wij aan 
onze ongeveer veertig leidinggevenden mee? De 
leiderschapsstijl die wij propageren bestaat uit 
twee elementen: leiden en dienen. Leiden door 
een visie te hebben en uit te dragen, daarmee 

‘goede hr is een 
kwestie van dialoog’
In de strikt gereguleerde wereld van kernenergie biedt URENCO, de winnaar in 
de categorie minder dan 1000 medewerkers, veel ruimte voor de dialoog met 
medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling.

Tekst Irina Mak  Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  260 

in Almelo, 1600 

wereldwijd

stAndplAAts 

hoofdkAntoor: 

Stoke PogeS 

(Verenigd koninkrijk)

JAAromzet:  

1,6 miljArd euro 

(de gehele urenCo 

grouP)

Gemiddelde leeftiJd: 

46 jAAr (in Almelo)

VerdelinG mAn/

Vrouw:  90% mAn, 10% 

Vrouw (in Almelo)
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winnaar

‘De winst zit bij  
de ontwikkeling van 

onze mensen’

nAAm:  gerArd 

BroekmAn

leeftiJd:  58 jAAr

functie:  heAd of hr

inspirAtiebron: 

literAtuur, film, 

wetenSChAP, 

uit dAgelijkSe 

ontmoetingen met 

menSen, door te 

kijken zonder (Voor)

oordelen.

zou ooit noG 

weleens:  ziCh meer 

willen VerdiePen 

in ArChiteCtuur en 

kunStgeSChiedeniS.

< 1000 medewerkers
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2 8,4 8,7 8,9
zlM VerzeKeringen

cereShof 2

goeS

0113-238000

www.zlM.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

zlM VerzeKeringen  Branche: vErzEKEringEn - 189 MEDEWErKErs

ZLM Verzekeringen is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk, waar de klant vol vertrouwen verzekerd 
blijft omdat hij kan rekenen op een goede prijs-kwaliteitverhouding en een hoge mate van persoonlijke dienstverlening. ZLM 
Verzekeringen wil een beheersbare organisatie blijven die steeds meer toegevoegde waarde voor de klanten creëert. Dit wil het 
bedrijf bereiken door grotere transparantie en duidelijkheid over producten en processen. ZLM Verzekeringen beschrijft zichzelf 
als een overzichtelijk en rustig bedrijf, waar medewerkers niet voortdurend onder spanning moeten werken en waar ruimte en 
waardering is voor de medewerker als persoon. Een medewerker van ZLM Verzekeringen geeft zelf ook aan: ‘Je krijgt veel vrijheid 
en verantwoordelijkheid om je eigen beslissingen te nemen. Dit werkt erg prettig.’ Een tweede werknemer zegt: ‘Een gezellig bedrijf 
met veel leuke collega’s die allemaal hetzelfde doel hebben om van ZLM de beste verzekeraar van Nederland te maken.’

1 8,9 8,8 9,1
urenco nederland

PoStBuS 158

alMelo

0546-545454

www.urenco.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

urenco nederland  Branche: EnErgiE - 260 MEDEWErKErs

URENCO Nederland in Almelo, onderdeel van de internationale URENCO Group, vormt een belangrijke schakel in de productie 
van betaalbare elektriciteit zonder CO2-uitstoot. Kernenergie zorgt ervoor dat de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen en 
elektriciteit voor iedereen betaalbaar blijft. Naast de productie van licht verrijkt uranium voor kerncentrales levert het bedrijf ook 
stabiele isotopen, welke ingezet worden voor industriële, medische en onderzoekstoepassingen in de nucleaire geneeskunde. 
Het bedrijf zegt dat de medewerkers het succes van de organisatie bepalen. De komende jaren wil URENCO zich richten op 
talentontwikkeling. Wanneer je talent hebt, heb je dan ook alle mogelijkheid om door te groeien. Onlangs heeft het bedrijf een 
nieuw Performance Management System geïntroduceerd en in 2014 gaat URENCO hiermee aan de slag. Over vijf jaar wil het bedrijf 
nog steeds meer dan 30 procent van de wereldvraag naar verrijkt uranium leveren en de grootste Westerse producent zijn van 
stabiele isotopen voor onder andere de medische markt. 

3 8,4 8,7 9,0
woningcorPoratie doMiJn

PoStBuS 1345

enSchede

0900-3350335

www.doMiJn.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

90,0%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

woningcorPoratie doMiJn  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 230 MEDEWErKErs

Domijn is een vastgoedorganisatie met een maatschappelijke taak. Medewerkers zetten zich in om mensen met een laag inkomen 
goede, betaalbare huisvesting te bieden. De woningcorporatie heeft 15.500 woningen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Er 
wordt niet alleen gekeken naar woningen, maar ook naar de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. De sfeer bij de organisatie 
is informeel, collegialiteit staat hoog in het vaandel. Domijn biedt medewerkers veel kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen en 
te doen waar ze goed in zijn. Een medewerker zegt: ‘Er is veel vrijheid om je werk uit te kunnen oefenen en je hebt de kans om je 
te ontwikkelen.’ Een andere medewerker: ‘Ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk; je hebt veel afwisseling en klantcontacten.’ Over 
vijf jaar verwacht Domijn nog steeds een financieel gezonde en slagvaardige organisatie te zijn, die kwalitatief goede en betaalbare 
woningen aan klanten aanbiedt. Er zal daarbij steeds meer een nauwe samenwerking komen met bewoners, gemeenten, collega-
corporaties en maatschappelijke partners.

89,8%

92,9%
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4 8,3 8,3 8,3 8,0
Geriant

titanialaan 15a

HeerHUGOWaarD

072-5270390

WWW.Geriant.nl algemene 
tevredenheid collega’s organisatie werkzaamheden

Geriant  brancHe: Zorg - 180 medewerkers

Geriant biedt moderne en innovatieve zorg voor mensen met dementie. De organisatie handelt naar nieuwe inzichten en weet dat 
ze daarvoor constant bereid moet zijn in beweging te blijven. Service staat voor Geriant voorop. De organisatie typeert zichzelf 
als hardwerkend en ontwikkelingsgericht. Daarbij staat Geriant met beide benen op de grond. Uitgaande van de eigen kracht, het 
bieden van goede dementiehulp, zoekt Geriant de samenwerking met anderen en geeft ze vorm aan nieuwe initiatieven. Cliënten 
en hun familie staan voor Geriant op de eerste plek. De organisatie biedt medewerkers een werkcultuur die hen duidelijk maakt dat 
ze ‘ertoe doen’. De drie uitgangspunten van Geriant voor de komende jaren zijn: Kracht, Vernieuwing en Verbinding. De organisatie 
zegt over vijf jaar nog steeds goede dementiezorg te bieden in samenwerking met huisartsen en andere samenwerkingspartners, 
dicht bij de cliënt thuis.

5 8,3 8,7 9,3
nSDSK

lUtmaStraat 167

amSterDam

020-5745945

WWW.nSDSK.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

specialist voor taal e
n g

eh
oo

r

nSDSK  brancHe: VgN - 150 medewerkers

De NSDSK is 60 jaar geleden opgericht als ‘de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind’. De focus van de 
NSDSK ligt op het jonge kind en er wordt diagnostiek, advies en behandeling bij gehoorstoornissen en bij ernstige spraak-/
taalmoeilijkheden geboden. De NSDSK zet zich in om deze problematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en te behandelen. 
Medewerkers werken veelal samen in multidisciplinaire teams, die ideeën aandragen voor verbetering van de zorg voor de cliënt. 
Door de continue interactie tussen zorgverleners en wetenschappelijk medewerkers staat het kennisniveau van elke medewerker 
bij NSDSK hoog in het vaandel. Medewerkers krijgen daarom ook voortdurend de kans om zich te ontwikkelen. Medewerkers 
kennen elkaar, de lijnen zijn kort en iedereen in de organisatie weet dat hij of zij ertoe doet. Een medewerker zegt: ‘NSDSK is een 
stimulerende organisatie. De medewerkers gaan prettig met elkaar om en er is een open sfeer. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, 
we maken de organisatie met elkaar.’

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

91,9%

1. neDmaG inDUStrieS  
mininG & manUfactUrinG 

2. Gemeente HeUmen

3. WOninGcOrpOratie DOmijn

4. SticHtinG De paSSerel

5. nSDSK

top 50 bedriJven  meT miNder dAN 1000 medewerkers

Top 5 
grooTsTe sTijgers 
(minder dan duizend medewerkers) 
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7 8,2 8,5 8,5
VolKShuiSVeSting arnheM

KadeStraat 1

arnheM

026-3712712

www.VolKShuiSVeSting.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

VolKShuiSVeSting arnheM  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 165 MEDEWErKErs 

Volkshuisvesting Arnhem maakt goed en betaalbaar wonen in vitale wijken mogelijk in Arnhem. De organisatie bouwt nieuwe 
huur- en koopwoningen en beheert zo’n 13.000 huurwoningen. Het is een zelfstandige woningcorporatie met een maatschappelijk 
doel, waarbij de mens centraal wordt gesteld. Medewerkers krijgen mogelijkheden en perspectieven geboden waarmee ze hun 
ontplooiing op gang kunnen brengen en zichzelf kunnen zijn. Er ontstaat een klantgerichte omgeving waarin mensen de leidraad 
zijn voor alles wat de organisatie doet. De organisatie is ervan overtuigd dat alleen een actieve, open en volledig collegiale sfeer 
kan leiden tot optimale en zichtbare prestaties. De organisatie is erg trots op de grote betrokkenheid en bevlogenheid van de 
medewerkers. Er wordt efficiënt en klantgericht gewerkt met een open houding en een luisterend oor. De organisatie geniet ervan 
als iemand geholpen kan worden met een goed en betaalbaar dak boven zijn of haar hoofd, in een plezierige buurt om lekker in te 
wonen.

6 8,2 8,8 9,0
Stichting de ParaBool

colMSchaterStraatweg 6a

SchalKhaar

0570-627973

www.deParaBool.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

Stichting de ParaBool  Branche: vgn - 310 MEDEWErKErs

Stichting de Parabool ondersteunt kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. In de kleine 
organisatie met 300 medewerkers staat de mens centraal. Met verschillende kleinschalige werk- en dagbestedingslocaties in de 
regio biedt De Parabool cliënten volop kansen voor ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. De kernwaarden 
van de organisatie zijn: persoonlijk, betrouwbaar en deskundig. Medewerkers identificeren zich hiermee en dragen deze uit. 
De tevredenheid van de cliënt staat voorop en het ondersteunen van mensen met een (verstandelijke) beperking is voor de 
medewerkers een vanzelfsprekendheid. Aandacht voor de medewerker als individu is essentieel en creëert een grote betrokkenheid 
bij cliënt en organisatie. Over vijf jaar zet De Parabool zich nog steeds in voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 
omgeving. De doelgroep zal zich verbreden. Nog meer dan nu zal de samenwerking met andere organisaties en cliëntnetwerken 
worden opgezocht. Wat er ook gebeurt: de mens, zowel medewerker als cliënt, zal hierin centraal blijven staan.

8 8,2 8,3 8,3
Stichting BeScherMende woonVorMen utrecht

furKaPlateau 15

utrecht

030-2361070

www.SBwu.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

83,8%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

Stichting BeScherMende woonVorMen utrecht   

Branche: gEEsTElijKE gEzonDhEiDszorg - 769

De Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of 
verslavingsproblemen. Al jaren wordt zorg geboden vanuit de herstelondersteunende visie. De ontwikkeling, of het eigen herstelproces 
van mensen, zoals SBWU het noemt, staat hierbij centraal. De komende jaren zal de organisatie nog meer dan voorheen cliënten vanuit 
de visie op herstel ondersteunen, stimuleren en faciliteren om mee te doen in de samenleving. Het doel van SBWU is dat cliënten zonder 
de organisatie kunnen, of dat nu binnen kortere of langere tijd is. Er zijn begeleiders nodig die nieuwsgierig zijn naar mensen en naar 
kennis. Met uitgebreide interne opleidingsmogelijkheden wordt de nieuwsgierigheid gestimuleerd. Daarnaast is er veel ruimte voor 
ontwikkeling en uitvoering van eigen ideeën van medewerkers. Door gebruik te maken van het uitgebreide scholingsaanbod en de interne 
supervisie en doorstroommogelijkheden, ontdekken medewerkers welke doelgroep en werkomgeving het best bij hen past. Medewerkers 
bepalen zelf hun loopbaan en SBWU ondersteunt hen daarbij.

92,7%

84,0%
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9 8,1 8,3 8,9
Marin

PoStBuS 28

wageningen

0317-493911

www.Marin.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid 

87,3%

86,7%

Marin  Branche: B2B - 347 MEDEWErKErs

MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, is sinds 1932 een onafhankelijke en innovatieve dienstverlener voor de 
maritieme industrie. De dienstverlening van MARIN is een unieke combinatie van simulaties, modeltesten, ware-groottemetingen 
en trainingen. MARIN richt zich hierbij op de scheepsbouw, scheepvaart, offshore-industrie en overheden. De belangrijkste klanten 
zijn werven en reders, ontwerp- en classificatiebureaus, producenten in de olie- en gasindustrie en marines, wereldwijd. Werken 
bij MARIN betekent een grote mate van onafhankelijkheid. Persoonlijk initiatief is welkom en er wordt van mensen verwacht dat 
ze innovatief zijn. Als medewerker word je betrokken bij de meest recente ontwikkelingen van het vakgebied. Een medewerker 
zegt: ‘Het is gevarieerd werk en je hebt grote vrijheid qua werkaanpak en werkindeling. Daarnaast heerst er een goede werksfeer.’ 
Een andere werknemer: ‘Een uitdagende werkomgeving die altijd weer nieuwe oplossingen vraagt en werkt op de grens van wat 
mogelijk is.’

10 8,1 8,4 8,7
dunaVie

PoStBuS 3061

KatwiJK zh

071-8200800

www.dunaVie.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

dunaVie  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 101 MEDEWErKErs

Dunavie biedt als woningcorporatie in Katwijk vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen 
voorzien. De organisatie werkt duurzaam samen met bewoners, (maatschappelijke) ondernemers, de gemeente en andere 
belanghebbenden. Door een stevige verankering in de lokale samenleving, draagt de organisatie bij aan prettig wonen en leven. 
Dunavie schept voor medewerkers heldere kaders, waarbinnen medewerkers zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen 
voor het werk. Binnen Dunavie is veel ruimte voor talentontwikkeling: de mogelijkheden voor opleidingen zijn zeer ruim. Ook 
intern wordt veel van elkaar geleerd. Een medewerker geeft aan: ‘Werk bij Dunavie is zinvol werk met fijne collega’s. Daarbij zijn er 
ontwikkelingsmogelijkheden en vrijheid in je werkzaamheden.’ Een tweede medewerker zegt: ‘Dunavie is een integere organisatie, is 
steeds in ontwikkeling en er werken gezellige, enthousiaste mensen.’ Over vijf jaar verwacht Dunavie volop in beweging te zijn. De 
organisatie wordt ook steeds flexibeler en klantgerichter. 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

11 8,1 8,8 9,0
Stichting PSw

PoStBuS 420

roerMond

0475-474400

www.PSwMl.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid 

Stichting PSw  Branche: vgn - 860 MEDEWErKErs

PSW biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. PSW wil bevorderen dat deze mensen een 
volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving en zo veel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen 
leven. De organisatie focust zich op het primaire proces: bij PSW staat de cliënt echt centraal. PSW biedt medewerkers een leuke 
baan in een goede werksfeer. Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn daarbij van wezenlijk belang; ieders bijdrage telt. 
PSW heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Er is veel energie gestoken in het behouden en verankeren van de 
typische PSW cultuur. De omgeving waarin PSW werkt, zal in de toekomst veranderen, maar de missie blijft dezelfde: een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving. Over vijf jaar is PSW net 
als nu een organisatie waar medewerkers graag werken en een actieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de cliënten.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

91,6%

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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het management ter goedkeuring is voorgelegd. 
Een andere aanleiding vormden de feiten die 
Lieben en Schmitz de afgelopen jaren hadden 
verzameld: over de vergrijzing in de technische 
sector en de afnemende interesse van jongeren 
in techniek. Niet al te rooskleurig allemaal, maar 
de dames zijn optimistisch.
Nedmag is in de regio een populaire werkgever. 
Ondanks de teleurstellende instroom van jon-
geren in de techniek, is het aantal stagiairs dat 
zich aanmeldt bij Nedmag gestegen. Bovendien 
weet Nedmag er de juiste uit te pikken: er wordt 
geregeld een stagiair aangenomen. En eenmaal 
binnen gaan werknemers niet snel weg. ‘Het ver-
loop is niet hoog hier. We hebben een jaar gehad 
waarin 30 mensen 25 jaar in dienst waren. Ik 
kon geen gebak meer zien’, lacht Schmitz.
De dames geven toe: je moet het zelf interessant 
houden. Het bedrijf met de sfeer van een fami-
liebedrijf is geen multinational waarin je maar 
kunt blijven doorgroeien. ‘Je moet zelf mogelijk-
heden zien en samen met je collega’s bekijken in 
hoeverre je je functie kunt oprekken. Dat is tege-
lijkertijd ook het mooie hier: de functies zijn niet 
zo vast omlijnd, er is ruimte om deze deels zelf in 
te vullen. Daar denken wij graag over mee.’
In alles wat Schmitz en Lieben doen, of het nou 
over demotie gaat of juist over het succesvolle 
leiderschapsprogramma waarin alle leidingge-
venden elkaar feedback geven, wordt ‘de groep’ 
meegenomen. ‘We vragen ze altijd mee te den-
ken, het gaat hen tenslotte als geen ander aan. 
Dat is typisch voor Nedmag: we vragen wat van 
je, maar dan krijg je er ook wat voor terug.’

HR-manager 
Mirjam 
Schmitz en 
collega Sietske 
Lieben houden 
het graag per-

soonlijk. Af en toe een rondje op de werkvloer. Of 
een belletje naar een sollicitant om te vragen wat 
hij van het gesprek vond. ‘Die persoonlijke touch 
kan het verschil maken. Het is weleens gebeurd 
dat mensen uit Brabant voor Nedmag kozen, 
mede vanwege dat persoonlijke’, zegt Schmitz. En 
dan wil je graag, want Nedmag werkt vanuit het 
Groningse Veendam, waar uniek zuiver zout in 
de grond zit.
Hiervan produceert Nedmag het zogenoemde 
Dead Burned Magnesia (DBM), magnesiumchlo-
ride, calciumchloride en magnesiumhydroxide, 
dat wordt verkocht aan onder meer staal- en ce-
mentbedrijven. ‘Het leuke als je hier in Veendam 
komt, is dat je ons hele bedrijf ziet, inclusief de 
mijn’, zegt Schmitz trots. Iedereen is dus letterlijk 
binnen handbereik en makkelijk benaderbaar. 
Dat is ook de reden dat zij alle 145 medewerkers 
persoonlijk kennen. ‘Maar je moet niet denken 
dat wij als twee Moeder Theresa’s hier door het 
bedrijf lopen’, haast Schmitz zich te zeggen. ‘We 
zijn een productiebedrijf. Als er niet hard wordt 
gewerkt, gaat het mis’, vult Lieben aan.
Op de werkvloer proefden Schmitz en Lieben de 
laatste jaren veel bezorgdheid over collega’s die 
bijna met pensioen gaan, maar voor wie nog geen 
opvolging was. Het was een van de aanleidingen 
van het duurzaamheidsprogramma dat net aan 

‘Iedereen mag 
meedenken’
In het hoge noorden wordt keihard gewerkt, maar dat doet niets af aan de 
populariteit van Nedmag als werkgever. Nedmag is de snelste stijger in de 
categorie met minder dan 1000 medewerkers.

Tekst Eveline Domevscek  Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  145

stAndplAAts 

hoofdkAntoor: 

Veendam

JAAromzet:  100 

miljoen euro

Gemiddelde leeftiJd: 

48 jaar
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grootste stijger

‘De persoonlijke touch 
kan het verschil maken’

nAAm:  SietSke lieben 

(linkS op de foto)

leeftiJd:  47 jaar

functie:  Hr-

functionariS

inspirAtiebron: 

menSen die zicH 

ontwikkelen.

zou ooit 

noGwel eens: 

VrijwilligerSwerk 

met kinderen/

jongeren in zuid-

amerika.

nAAm:  mirjam 

ScHmitz

leeftiJd:  47 jaar

functie:  Hr-manager

inspirAtiebron: 

menSen die Stappen 

durVen te zetten. 

menSen die bewegen, 

leVen; die doen 

waar ze plezier in 

Hebben en daardoor 

gemotiVeerd zijn.

zou ooit noG 

weleens:  formule 

1-race willen rijden.

< 1000 medewerkers
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12 8,1 8,1 8,7
woonzorgnet

nieuwe KeiJenBergSeweg 171

renKuM

0317-398800

www.woonzorgnet.nl algemene 
tevredenheid

directe 
collega;s

verloop-
bestendigheid

woonzorgnet  Branche: gEEsTElijKE gEzonDhEiDszorg - 108 MEDEWErKErs

Woonzorgnet is een AWBZ-erkende private zorgonderneming die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) indicatie begeleidt en ondersteunt bij het wonen, werken en zinvolle dagbesteding. Het motto van de 
organisatie is ‘jezelf zijn’. Iedere cliënt van de organisatie heeft zijn eigen verhaal en Woonzorgnet probeert daaromheen een 
zo prettig mogelijke leef- en woonsituatie te creëren. Woonzorgnet heeft verschillende locaties in Nederland en deze locaties 
verschillen allen van karakter, ligging en sfeer. Hiermee wil de organisatie iedereen een plek kunnen aanbieden waar de cliënt 
zich thuis voelt. De relatie tussen medewerker en cliënt staat centraal in de organisatie. Inbreng van de eigen medewerkers wordt 
op prijs gesteld en er heerst een open aanspreekcultuur met korte communicatielijnen. Woonzorgnet is trots op het feit dat de 
organisatie in drie jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van ‘dagelijks overleven’ naar een stabiele, professionele organisatie 
die medewerkers een geweldige werkplek biedt en cliënten van uitstekende dienstverlening voorziet.

13 8,1 8,4 8,6
odion

PoStBuS 138

PurMerend

0299-412812

www.odion.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

86,5%

82,8%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

odion  Branche: vgn - 759 MEDEWErKErs

Odion zet zich dagelijks in om het gewone leven te ondersteunen met zorg. De organisatie doet dat met veel energie, betrokkenheid 
en toewijding. Odion wil ervoor zorgen dat iedereen met een beperking, lichamelijk, verstandelijk of auditief, van jong tot oud, 
op zijn eigen manier zijn of haar leven kan invullen. Odion ondersteunt circa duizend mensen met een beperking in de regio’s 
Zaanstreek-Waterland en Kennemerland en hecht er veel waarde aan dat iedereen zo zelfstandig en normaal mogelijk kan leven. 
Persoonlijke kleinschaligheid is de kracht van Odion. De visie, ‘met zorg het gewone leven ondersteunen’, leeft op de werkvloer. 
Odion pakt graag ontwikkelingen en vernieuwingen op, maar wel in verbinding met de medewerkers. Met het thema ‘Vertrouwen 
geven en verantwoordelijkheid nemen’ gaat Odion de toekomst in. Misschien ziet de organisatie er over vijf jaar anders uit, maar de 
kern zal hetzelfde zijn: het bieden van thuisnabije zorg en ondersteuning. 

            algeMene teVredenheid 

1. zlM VerzeKeringen 8,4

2. Marin 8 ,1

3. woonzorgnet 8 ,1

4. odion 8 ,1

5. foKKer landing gear 8 ,1

Top 5 nieuwe 
binnenkomers 
(minder dan duizend medewerkers)
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14 8,1 8,4 8,8
Stichting de PaSSerel

PaSlaan 8-10

aPeldoorn

055-3683838

www.de-PaSSerel.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
estendigheid 

88,7%

80,8%

Stichting de PaSSerel  Branche: gEhanDicapTEnzorg - 487 MEDEWErKErs

De Passerel biedt in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst ondersteuning aan bijna duizend kinderen en volwassenen met 
een beperking. De medewerkers organiseren dagbestedings- en arbeidsmatige activiteiten. Ze bieden woonondersteuning, 
opvoedingsondersteuning aan (multiprobleem)gezinnen en geven ontwikkelingsondersteuning aan kinderen en gezinnen. Mede door 
de keuze voor kleinschalige locaties en diversiteit in het aanbod, lukt het de organisatie om overzichtelijk en toegankelijk te blijven. 
Werken bij De Passerel betekent werken bij een professionele en waardegedreven organisatie. Medewerkers worden zo veel mogelijk 
geselecteerd op passie, plezier en energie. Als medewerker mag je dit ook van de organisatie verwachten. De Passerel investeert in 
medewerkers door hen mogelijkheden te bieden om zich voortdurend te ontwikkelen tot een professional die op basis van gezond 
verstand het werk met hoofd en hart kan uitvoeren. Een medewerker over De Passerel: ‘Een goede organisatie die oog heeft voor de 
medewerkers.’ Een andere medewerker: ‘Je hebt veel vrijheid in je werkzaamheden en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.’ 

15 8,1 8,0 8,2
KoninKliJK nederlandS inStituut  

Voor onderzoeK der zee

PoStBuS 59 - den Burg

0222-369300

www.nioz.nl algemene 
tevredenheid

verzuim-
bestendigheid

verloop-
estendigheid 

KoninKliJK nederlandS inStituut Voor onderzoeK der zee
Branche: onDErWijs - 358 MEDEWErKErs

Het NIOZ doet wereldwijd toonaangevend onderzoek aan, op, in en onder de zee. Het accent ligt op zeegaand onderzoek, waarvoor 
het NIOZ gebruikmaakt van de eigen vloot. NIOZ is de schakel tussen de Nederlandse universiteiten, faciliterend en ondersteunend 
in onderzoek en onderwijs. In vestigingen op Texel en in Yerseke werken ruim 400 mensen aan gecombineerd biologisch, fysisch, 
chemisch en geologisch onderzoek. Als werkgever biedt NIOZ een grensverleggende kennisomgeving. De ideale broedplaats voor 
onderzoekers die hoge eisen aan hun onderzoek en omgeving stellen. Een medewerker zegt: ‘Het is een topinstituut! Mogelijkheden om 
onderzoek te doen zijn uniek.’ Een ander: ‘Werken bij NIOZ geeft veelzijdigheid, je tijd mag je zelf invullen binnen je werkzaamheden 
en er wordt door collega’s geluisterd en meegedacht.’ De organisatie is trots op het nieuwe Tenure Track Programma. Dit leert 
veelbelovende jonge wetenschappers vaardigheden op het gebied van visieontwikkeling, management, leiderschap en organisatie. 

16 8,1 8,3 8,6
foKKer landing gear

graSBeeMd 28

helMond

0492-575151

www.foKKer.coM/landinggear algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
estendigheid 

foKKer landing gear  Branche: TransporT - 265 MEDEWErKErs

Fokker Landing Gear is actief op het gebied van landingsgestellen en aanverwante systemen. Hun werk behelst onder meer het 
ontwerpen en produceren van complete landingsgestellen, maar ook de reparatie en revisie van in gebruik zijnde systemen. Fokker 
Landing Gear biedt een innovatieve en internationale omgeving, waarin gewerkt wordt met state of the art technologie in een 
organisatie met een rijke historie op het gebied van vliegtuigbouw. Een medewerker geeft aan: ‘Het is leuk om producten te maken 
die innoverend zijn in het luchtvaart wereldje.’ Binnen Fokker Landing Gear krijgen medewerkers alle kansen om te bouwen aan hun 
loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Een tweede medewerker hierover: ‘Uitdagend werk waarbij ik nog dagelijks dingen bijleer. 
Dat is wat mij scherp houdt.’ Fokker Landing Gear zegt met haar medewerkers de afgelopen jaren de metamorfose doorgemaakt 
te hebben van ‘lelijk eendje’ naar een prachtige ‘dynamische jonge zwaan’. Over vijf jaar wil Fokker Landing Gear binnen het eigen 
marktsegment wereldwijd bekend staan als marktleider.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

85,8%

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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18 8,0 8,5 8,8
natuurMonuMenten

PoStBuS 9955

‘S-graVeland

035-6559933

www.natuurMonuMenten.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

natuurMonuMenten  Branche: goEDE DoElEn - 710 MEDEWErKErs 

Natuurmonumenten zet zich sinds 1905 in voor de natuur in Nederland. Dit doet de vereniging door natuurgebieden aan te kopen, 
deze duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur. Samen met 707 medewerkers, bijna 4000 
vrijwilligers, ruim 100.000 hectare natuur en meer dan 730.000 leden werkt Natuurmonumenten aan een open en groen Nederland, 
overal en voor iedereen. Dit doet de organisatie op een actieve manier met aansprekende communicatie. Natuurmonumenten wil 
mensen verbinden met en betrekken bij natuur in Nederland. Veel beschermde natuurgebieden en waardevolle landschappen zijn 
vrij toegankelijk. Er worden talrijke activiteiten georganiseerd in de natuur waar iedereen aan kan deelnemen. Natuurmonumenten 
investeert actief en met aandacht in de talenten en competenties van de medewerkers. De komende jaren werkt de organisatie aan 
drie hoofdlijnen. Er wordt gewerkt aan het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke natuurlijke landschappen, de rol van natuur 
en landschap bij het oplossen van klimaat- en duurzaamheidvraagstukken en het verbinden van mensen met de natuur. 

17 8,0 8,2 8,5
Pwn

riJKSweg 501

VelSerBroeK

023-5413333

www.Pwn.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

Pwn  Branche: WaTErBEDrijvEn - 580 MEDEWErKErs

PWN zorgt voor de continue beschikbaarheid van zuiver en betrouwbaar drinkwater en waardevolle natuur voor de Noord-
Hollandse samenleving. PWN beheert ruim 7300 hectare duin- en natuurgebied in Noord-Holland voor de huidige en toekomstige 
generaties. PWN produceert, transporteert en levert drinkwater. De organisatie heeft daarnaast verschillende internationale 
innovatieprojecten. De organisatie staat als belangrijke maatschappelijke onderneming in goede verbinding met haar klanten, 
partners, medewerkers en stakeholders. Daarbij staat de samenwerking met vele diverse publieke partijen centraal. Bij PWN heb 
je zelf de regie over je loonbaan. Doorstroming, opleiding en het ontwikkelen van talenten wordt belangrijk bevonden. Samen met 
medewerkers wil PWN het innovatieve en dynamische bedrijf verder uitbreiden. 

19 8,0 8,5 8,9
Stichting Saltro

PoStBuS 9300

utrecht

030-2361136

www.Saltro.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

91,0%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

Stichting Saltro  Branche: zorg - 555 MEDEWErKErs

Saltro doet laboratoriumonderzoek (zoals bloedonderzoek) en functieonderzoek (zoals echo’s en hartfilmpjes) voor huisartsen en 
verloskundigen in ruim 140 locaties in Midden-Nederland. De Trombosedienst van Saltro begeleidt trombosedienstpatiënten bij gebruik 
en dosering van antistollingsmiddelen. Bij Saltro staat de mens centraal: dat geldt voor de patiënten en voor de medewerkers. Er heerst 
een familiecultuur en de sfeer wordt beschreven als open, vriendelijk en collegiaal. Een medewerker zegt: ‘Het werken bij Saltro vind ik 
leuk omdat ik gewaardeerd word door de mensen die om mij heen staan.’ De zorg voor de patiënt staat bij iedereen voorop. Mensen 
worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en te investeren in hun ontwikkeling. Een andere medewerker zegt: ‘Het is afwisselend 
en verantwoordelijk werk met een stel gezellige collega’s.’ Stichting Saltro wil een innovatief en gastvrij diagnostisch kenniscentrum zijn 
en is er trots op dat de medewerkers een positieve blik op de toekomst houden en vertrouwen hebben in Saltro. 

87,8%

88,4%
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20 8,0 8,4 9,1
dura VerMeer Beton - en waterBouw

PoStBuS 470

hoofddorP

023-7528200

www.duraVerMeer.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid 

92,9%

81,1%

dura VerMeer Beton - en waterBouw 
Branche: BuilDing anD inFrasTrucTion - 250 MEDEWErKErs

Dura Vermeer Beton- en Waterbouw is specialist in civiele betonbouw en richt zich op de grote infrawerken. Speerpunten van het 
bedrijf zijn industrie en ondergrondse bouwwerken. Van oudsher is Dura Vermeer Beton- en Waterbouw sterk in de engineering, 
uitvoering en het managen van civieltechnische en industriële projecten. Medewerkers hebben de mogelijkheid zich verder te 
ontwikkelen in het bedrijf. Het bedrijf is dan ook trots op de start van de ontwikkelacademie. Een medewerker zegt: ‘Leuke organisatie, 
met uitdagende projecten waar je veel vrijheid krijgt om je werk uit te voeren.’ Een tweede medewerker: ‘In mijn werk heb ik de kans 
om door te groeien en om mezelf te ontwikkelen.’ Over vijf jaar verwacht het bedrijf dat de jonge talenten verder ontwikkeld zijn 
en professioneler zijn geworden qua technische kennis en beheersing van processen. Het bedrijf wil op dat gebied bij de top van 
betonbouwers in Nederland horen. Daarnaast wil Dura Vermeer tot de meest klantvriendelijke bouwers behoren. 

21 8,0 7,9 8,2
geMeente SoeSt

PoStBuS 2000

SoeSt

035-6093411

www.SoeSt.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

geMeente SoeSt  Branche: gEMEEnTEn - 276 MEDEWErKErs

Soest is een dynamische en actieve gemeente waar ruim 45.000 mensen plezierig wonen. De gemeente Soest noemt zichzelf een 
open en mensgerichte organisatie. De gemeente streeft continu naar verbetering waarbij slagvaardigheid, vernieuwing en eigen 
verantwoordelijkheid als uitgangspunten worden genomen. Medewerkers spelen hierin een cruciale rol. De gemeente zegt dat 
de medewerkers het verschil maken bij het consequent centraal stellen van de inwoner en de dienstbaarheid aan de klanten. Een 
medewerker hierover: ‘Het is een vooruitstrevende organisatie die het beste voor haar personeel wil.’ Een andere medewerker: 
‘Je hebt veel ruimte om je werk zelf in te richten en uit te voeren.’ Houding, expertise, werkwijzen en vooral competenties maken 
dat de ambtelijke organisatie kan excelleren en steeds verder wordt ontwikkeld. Over vijf jaar wil de gemeente Soest een andere 
focus hebben in de organisatie: meer gericht op mensen, op leven, op zorg en welzijn. Veel van het werk zal in samenwerking met 
anderen zijn en de gemeente wil werken volgens ‘het nieuwe werken’. 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

22 8,0 8,3 8,3
Seaway heaVy lifting

alBert einSteinlaan 50

zoeterMeer

079-3637700

www.SeawayheaVylifting.coM.cy algemene 
tevredenheid loyaliteit organisatie

Seaway heaVy lifting  Branche: oFFshorE - 267 MEDEWErKErs

Seaway Heavy Lifting is een vooraanstaande offshore contractor in de wereldwijde olie & gas en duurzame energie-industrie en 
heeft de beschikking over haar eigen kraanschepen. Medewerkers zijn zeer gepassioneerd over hun werk en de organisatie. In 
de wereld van de offshore gaat het om de grote projecten die van tevoren tot in de puntjes worden voorbereid. Seaway Heavy 
Lifting is nog steeds groeiende. Hierdoor heeft het bedrijf altijd behoefte aan deskundig personeel. Mensen met oog voor detail, 
team players en mensen die initiatief durven tonen wanneer dat nodig is, zijn op het juiste adres bij Seaway Heavy Lifting. 
Het bedrijf kan medewerkers een internationale, dynamische werkomgeving bieden. Seaway Heavy Lifting is erg trots op de 
ontwikkelingsmogelijkheden. Het bedrijf biedt medewerkers de mogelijkheid zich op organisatieniveau te ontwikkelen, maar er is 
ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Naast de ontwikkeling speelt ook veiligheid een belangrijke rol binnen Seaway Heavy 
Lifting. Onlangs hebben alle medewerkers een training gevolgd om het bewustzijn op het gebied van veiligheid te vergroten.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

82,4%

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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24 7,9 7,8 8,3
caSa nederland

PoStBuS 17476

‘S-graVenhage

070-3225329

www.caSa.nl algemene 
tevredenheid collega’s

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

caSa nederland  Branche: zorg - 130 MEDEWErKErs 

CASA Klinieken biedt expertise met betrekking tot het voorkomen van zwangerschap, met name bij jongeren en kwetsbare groepen, 
hulp bij besluitvorming over onbedoelde zwangerschap, abortus en nazorg. De medewerkers van CASA Klinieken vinden het belangrijk 
dat vrouwen (en mannen) zelf keuzes kunnen maken op het gebied van vruchtbaarheid, voortplanting en seksualiteit. Volgens de 
organisatie wordt het directe contact met de cliënt en het werken in kleine, gemotiveerde teams als zeer prettig ervaren. CASA 
Klinieken heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in kwaliteit. De organisatie geeft aan dat de kennis en vaardigheden van de 
medewerkers op een hoog niveau liggen. Dit vergroot de binding met de organisatie en tussen de medewerkers onderling. ‘Wat ik zo 
leuk vind aan het werk is de veelzijdigheid van werkmogelijkheden binnen de kliniek’, zegt een medewerker. In de toekomst wil de 
organisatie uitgroeien tot een landelijke organisatie die door cliënten en verwijzers wordt gezien als dé specialist op het gebied van 
zorg voor seksualiteit, onbedoelde zwangerschap en anticonceptie. 

23 8,0 8,1 8,0
nuffic

PoStBuS 29777

den haag

0170-4260260

www.nuffic.nl algemene 
tevredenheid collega’s

verzuim-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

nuffic  Branche: onDErWijs - 205 MEDEWErKErs

Nuffic is een onafhankelijke non-profitorganisatie die de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek bevordert. Ook helpt Nuffic het hoger onderwijs wereldwijd toegankelijk te maken. Nuffic beheert verschillende programma’s, 
gericht op het versterken van de prestaties van individuen, organisaties en instellingen in ontwikkelingslanden. Door te bouwen aan hun 
expertise, kennis en vaardigheden worden hun capaciteiten verder ontwikkeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert daarom 
een aantal internationale onderwijsprogramma’s voor verschillende ontwikkelingslanden met capaciteitsontwikkeling als belangrijkste 
doelstelling. Als werkgever biedt Nuffic een inspirerende omgeving waar het Nederlandse overheidsbeleid en de dagelijkse praktijk 
elkaar raken. Ruim 200 mensen werken op het hoofdkantoor in Den Haag, ongeveer vijftig mensen werken op de Netherlands Education 
Support Offices in andere landen. Er zijn uitstekende opleidingsfaciliteiten binnen de organisatie. De organisatie omschrijft de werksfeer 
als informeel. De nadruk wordt gelegd op teamwork en op individuele verantwoordelijkheid.

25 7,9 7,9 8,0
caSade

PoStBuS 5

waalwiJK

0800-5522222

www.caSade.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

81,7%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

caSade  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 103 MEDEWErKErs

Casade is een maatschappelijk betrokken corporatie met ruim 8000 woningen en een groeiend aantal gebouwen voor maatschappelijke 
functies in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Casade biedt passende huisvesting, vooral aan mensen die hun steun daarbij goed 
kunnen gebruiken. Voor Casade is wonen meer dan het leveren van huur- en koopwoningen. Onder het motto ‘Thuis in de wijk’ investeert 
de organisatie actief in de leefbaarheid in wijken in hun werkgebied. Met ruim honderd bevlogen medewerkers werkt Casade aan 
veilige en vitale wijken. Casade vertrouwt in eigen kunnen en de kracht van samenwerking. Medewerkers van Casade willen het verschil 
maken. Als medewerker ben je dan ook maatschappelijk betrokken, toon je daadkracht en zelfvertrouwen en leg je intern en extern 
verbindingen in je werk. Dit zijn ook de kernwaarden waarmee Casade zich onderscheidt. Een medewerker zegt: ‘Je hebt grote eigen 
verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng.’ De kernwaarden komen naar voren in het handelen, vormen het DNA van Casade en 
doorstromen de projecten en activiteiten.

73,1%

73,0%
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26 7,9 8,5 8,7
SintlucaS

PoStBuS 120

Boxtel

0411-672270

www.SintlucaS.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid 

86,6%

85,2%

SintlucaS  Branche: onDErWijs (MBo) - 346 MEDEWErKErs

Met een breed aanbod creatief-technisch-ondernemende opleidingen op vmbo- en mbo-niveau is SintLucas dé school voor 
beroepen in de creatieve industrie. Het leren en vormen van de leerlingen en studenten is steeds het vertrekpunt van alle 
activiteiten en inspanningen. Alleen dan kan de missie waargemaakt worden: ‘SintLucas is succesvol als de leerlingen en studenten 
tijdens en na SintLucas succes hebben.’ Het SintLucas is een kleinere school, waardoor medewerkers zich gezien en gehoord 
voelen. De school omschrijft de cultuur als creatief, ondernemend, open en direct. Medewerkers krijgen ruimte voor eigen 
initiatieven, spreken elkaar aan en steunen elkaar. De invoering van de 360 graden feedback en de ontwikkelgesprekken hebben 
daarbij een grote rol gespeeld. SintLucas ontwikkelt zich als een creative community die midden in de samenleving staat. Binnen 
en buiten de school, online en via social media, 24/7 en over de landsgrenzen wordt aan een toekomst in de creatieve industrie 
gewerkt. De creative community stimuleert een leven lang leren en ondernemerschap.  

27 7,9 8,3 8,5
ccV

PoStBuS 9226

arnheM

088-2289911

www.ccV.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

ccV  Branche: iT - 500 MEDEWErKErs

CCV is de toonaangevende dienstverlener voor elektronische transacties in Europa. CCV onderscheidt zich met vier kernwaarden: 
betrouwbaar, in contact zijn, nieuwsgierig en deskundigheid. Hiermee zorgt CCV voor een wederzijdse binding met interne en externe 
klanten. CCV is haar status van familiebedrijf ontgroeid, maar medewerkers voelen zich volgens de organisatie wel snel verbonden. De 
groei, in grootte en in producten- en dienstenportfolio, zorgt voor een interessante en uitdagende werkomgeving. In het bedrijf heerst 
een informele werksfeer. Medewerkers maken graag gebruik van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die het bedrijf biedt. 
Mensen in hun kracht zetten, de juiste persoon op de juiste plek: dat is voor CCV heel belangrijk. Om dit te bereiken, doorloopt CCV 
een Management Development traject. Hierbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van de managementkwaliteiten van 
medewerkers in een leidinggevende functie. Een medewerker over CCV: ‘Een organisatie met veel ontwikkeling. Veel vernieuwende 
projecten. Een bedrijf waarbij ook de “mens” als persoon de juiste waardering kan krijgen.’ 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

28 7,9 8,3 8,8
welBionS

PoStBuS 430

hengelo oV

074-2468300

www.welBionS.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid 

welBionS  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 161 MEDEWErKErs

Welbions is de woningcorporatie van Hengelo. Welbions verhuurt, verkoopt, beheert en onderhoudt woningen. Ongeveer 25.000 
mensen wonen in een van de bijna 13.000 huurwoningen. Ook worden er nieuwe woningen gebouwd, zowel in de huur als de 
koop. Welbions richt zich vooral op mensen met een lager of middeninkomen of met een bijzondere zorgvraag. Er wordt gewerkt 
aan vitale wijken die fysiek, sociaal en economisch in balans zijn. Welbions is een organisatie met een open en informele sfeer. 
De enthousiaste, betrokken en bevlogen medewerkers zetten zich elke dag in voor de huurders. De medewerkers zijn de ogen 
en oren van de organisatie, voor de wensen van de klant en voor ontwikkelingen op de markt. Welbions vindt het belangrijk dat 
medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er worden goede opleidingsmogelijkheden geboden. Een medewerker zegt: ‘Ik heb mezelf 
kunnen ontwikkelen en ik mag meepraten en beslissen over strategische onderwerpen.’ Een tweede medewerker zegt heel duidelijk: 
‘Welbions is gewoon een topwerkgever waar ik elke dag met plezier naartoe ga.’

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

91,2%

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs



Leren, leren, leren

Docent HRM Erik Woering werkt pas twee 
jaar voor de Academie voor HRM en Be-
drijfskunde (onderdeel van Avans Hoge-
school), maar heeft er al vier opleidingen 
en cursussen gevolgd. ‘Deskundigheids-
bevordering’, noemt hij het. Tevens een 
bewijs van de goede arbeidsvoorwaarden bij 
Avans. ‘Het salaris is prima, de schoolva-
kanties zijn erg fijn en ik kan mijn werk en 
privéleven goed combineren. Het leeraan-
bod is oneindig.’
‘Het is leuk om jezelf te blijven ontwikke-
len’, zegt ook P&O-directeur Doetina van 
Kelle. ‘Vroeger draaide de baan van een 
docent om het verzorgen van onderwijs. Dat 
is natuurlijk nog steeds zo, maar nu beste-
den docenten ook veel tijd aan begeleiding, 
het onderhouden van contact met bedrijven 
en het leveren van bijdragen aan (onder-
wijs)projecten. Ik merk het als docenten 
hier komen werken; na een jaar zijn ze vaak 
nóg enthousiaster dan toen ze begonnen. 
Ze hebben dan gemerkt dat hun functie veel 
breder is dan vooraf verwacht.’
Woering geniet van de vrijheid bij Avans. 
Zijn lessen mag hij naar eigen inzicht 
inrichten en voorbereiden. Als hij geen 
onderwijs geeft, kan hij thuis werken, en 
heeft hij niet het idee dat er iemand over 
zijn schouder meekijkt. ‘Ik ervaar weinig 
bureaucratie hier. Heerlijk, die ruimte.’ Van 
Kelle wijst hierbij op de tweelagenstructuur 
binnen de Hogeschool: de academies be-
staan uit een directeur en docententeams. 
Meer lagen zijn er niet. Dat betekent dat de 
lijnen kort zijn en je als team zelfstandig 
kunt opereren. Van Kelle: ‘Als je merkt dat 
je invloed hebt, vergroot dat ook je eigen 
betrokkenheid en bevlogenheid. Dat is bij 
onze docenten niet anders.’

betrokken
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30 7,8 8,0 8,4
geMeente dieMen

PoStBuS 191

dieMen

020-3144888

www.dieMen.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

geMeente dieMen  Branche: gEMEEnTEn - 225 MEDEWErKErs 

De gemeente Diemen is een doelgerichte, efficiënte organisatie van 200 mensen. De gemeentelijke organisatie staat dicht bij 
de burger, kent korte lijnen en levert goede dienstverlening en een gedegen beleid. De organisatie is overzichtelijk en plat en er 
wordt op een informele wijze met elkaar omgegaan. Er zijn korte lijnen tussen medewerkers onderling en met directie en bestuur. 
Verantwoordelijkheden worden laag gelegd in de organisatie. Medewerkers hebben een breed taakveld en ruimte voor professionele 
ontwikkeling. Diemen kent de dynamiek van een grote stad, wat volgens de gemeente voor boeiend en afwisselend werk zorgt. Het 
leidende principe in de komende jaren wordt samenwerking. Met het behoud van belangrijke kernkwaliteiten van de gemeente wordt 
een belangrijk deel van het takenpakket in samenwerking met buurgemeenten uitgevoerd. Diemen wil daarnaast in de toekomst een 
zelfstandige en bestuurskrachtige gemeente blijven. De gemeente is het meest trots op de bevlogenheid en betrokkenheid van haar 
grote groep medewerkers.

29 7,8 8,0 8,4
nedMag induStrieS Mining & Manufacturing 

PoStBuS 241

VeendaM

0598-651911

www.nedMag.nl algemene 
tevredenheid

verzuim-
bestendigheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

nedMag induStrieS Mining & Manufacturing  Branche: inDusTriE - 145 MEDEWErKErs

Nedmag produceert hoogwaardige doodgebrande magnesiumoxide, magnesiumchloride, calciumchloride en magnesiumhydroxide. 
Deze producten worden gekocht voor zeer uiteenlopende toepassingen. Hierbij valt vooral te denken aan de productie 
van vuurvaste stenen voor het bekleden van cement en staalovens, boorspoelingproducten voor de olie- en gasindustrie, 
en gladheid- en stofbestrijding op wegen. Maar de producten worden ook gebruikt voor de cosmetische, medische en 
voedingsmiddelenindustrie. Het motto van Nedmag is: Getting you closer to perfection. Nedmag heeft de ambitie om een 
topbedrijf te zijn. Dit komt tot uiting in het personeelsbeleid: er wordt veel geïnvesteerd in de medewerkers. Vier kernwaarden 
vormen de basis voor het doen en laten van iedereen die bij Nedmag werkt: veilig werken, verantwoordelijkheid nemen, klantgericht 
zijn en continu verbeteren en leren. In de afgelopen jaren is er stap voor stap een cultuurverandering tot stand gebracht bij 
Nedmag. Ook zijn er grote sprongen gemaakt in samenwerking en communicatie door een intensief leiderschapprogramma. 

31 7,8 7,8 7,7
oaSen

PoStBuS 122

gouda

0182-593311

www.oaSen.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit werkzaamheden

oaSen  Branche: WaTErBEDrijvEn - 282 MEDEWErKErs

In het Groene Hart van Nederland zuivert en transporteert Oasen jaarlijks zo’n 46 miljard liter drinkwater. Meer dan 250 medewerkers 
zorgen er elke dag weer voor dat het water van onberispelijke kwaliteit bij de klanten uit de kraan komt. Alle medewerkers hebben 
een passie voor drinkwater, ieder op zijn eigen manier. Oasen beschrijft zichzelf als een modern bedrijf met betrokken medewerkers. 
Oasen streeft naar een betere drinkwatervoorziening, maar geeft aan dat dit alleen kan met vakbekwame mensen. Oasen hecht veel 
waarde aan ontwikkeling, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Een medewerker hierover: ‘De breedte van de onderwerpen en de 
mogelijkheid tot vernieuwing zijn de redenen dat ik voor Oasen werk.’ Oasen blijft zich in de toekomst verder ontwikkelen als innoverend 
drinkwaterbedrijf. Innovatie, vernieuwing en verbetering krijgen dan ook veel aandacht in deze organisatie. Een tweede medewerker zegt 
hierover: ‘Het leuke aan het werk vind ik de afwisseling van de werkzaamheden en het werken met nieuwe technieken.’

81,5%

85,6%

8,2
verloop-
bestendigheid
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32 7,8 8,1 8,2
Plantion

wellenSieKStraat 4

ede

0318-661705

www.Plantion.nl algemene 
tevredenheid

klant-
gerichtheid

verloop-
bestendigheid 

78,0%

84,6%

Plantion  Branche: WholEsalErs - FMcg - 175 MEDEWErKErs

Plantion heeft de ambitie om haar klanten in Nederland en Duitsland dagelijks te bedienen met een verrassend assortiment aan 
bloemen, planten en trendy seizoensproducten. Klanten van Plantion zijn sierteeltdetaillisten, retailers en hoveniers. Plantion toont 
deze klanten graag een menselijk gezicht. Medewerkers kennen de klanten dan ook bij naam en de Service wordt met een hoofdletter 
geschreven. Plantion richt zich op one stop shopping, want klanten hebben geen tijd te verliezen. Met een rit naar Ede kopen de 
klanten dagverse snijbloemen en bijzondere tuinplanten, bekijken ze de nieuwste trends in bloemen en accessoires en bestellen ze een 
grote partij kamerplanten voor een speciale actie. Plantion is naast een inspirerende marktplaats ook partner in transport, marketing, 
kennisontwikkeling en winkelacties. De kennis die Plantion zelf in huis heeft, stelt zij ook beschikbaar aan haar klanten. Daarnaast 
worden er vakavonden, shows, masterclasses en netwerkavonden georganiseerd. Naast service en kennis werkt Plantion ook aan het 
begrip duurzaamheid. In het energiezuinige gebouw is Plantion hard op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

33 7,8 8,0 8,3
nordwin college

PoStBuS 675

leeuwarden

058-2534000

www.nordwincollege.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

nordwin college  Branche: onDErWijs (MBo) - 413 MEDEWErKErs

Nordwin College is een groene onderwijsinstelling voor vmbo-groen, mbo en Cursus & Contract. Nordwin College heeft locaties 
in Leeuwarden, Buitenpost, Heerenveen en Sneek. De missie van het bedrijf is: ‘Mensen inspireren en leren om met passie en 
vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld.’ Het bedrijf typeert zich als een ‘mensen mensen’ organisatie. Iedereen 
heeft iets met mensen en aandacht voor elkaar. Medewerkers zijn betrokken bij en hebben aandacht voor de leerlingen. Daarnaast 
wordt er naar medewerkers geluisterd en worden zij betrokken in het besluitvormingsproces. Een medewerker zegt: ‘Ik heb vrijheid 
om activiteiten te ontplooien die passen binnen mijn werk- en interessegebied.’ Een andere medewerker: ‘Een mooie organisatie 
die zich ontwikkelt, een prachtige doelgroep, de samenwerking met bedrijven en de mogelijkheid om lesstof en onderwijs te 
ontwikkelen maken het werk voor mij leuk.’ De aandacht voor en de betrokkenheid bij de medewerkers is voor deze organisatie een 
recente, altijd doorlopende activiteit op personeelsgebied.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

34 7,8 7,7 7,6 6,9
BiJzonder JeugdwerK BraBant

PoStBuS 161

deurne

0493-312589

www.BJBraBant.nl algemene 
tevredenheid

rol-
duideliJkheid feedback

BiJzonder JeugdwerK BraBant  Branche: zorg - 268 MEDEWErKErs

Het motto van Bijzonder Jeugdwerk Brabant is: ‘Gewoon. Samen.’ De hulpverleners van Bijzonder Jeugdwerk Brabant doen wat 
nodig is om aan te sluiten bij de leefwereld van het gezin. De organisatie heeft een pragmatische aanpak, zonder bureaucratie. 
Altijd samen met anderen: gezin, buurt, professionals en overheid. Bijzonder Jeugdwerk Brabant is een flexibele organisatie, 
waardoor hulpverleners snel en efficiënt kunnen handelen. In de jeugdzorg is professionalisering een belangrijk thema. Van 
jeugdzorgorganisaties wordt verwacht dat zij verantwoorde jeugdzorg bieden, onder meer door de inzet van vakbekwame 
professionals. Bijzonder Jeugdwerk Brabant wil dat al haar jeugdprofessionals een hbo-diploma hebben of behalen. De organisatie 
heeft daarom een verkort hbo-traject opgezet, wat een groot succes bleek te zijn. Over vijf jaar is de ‘jeugdzorg nieuwe stijl’ 
in werking. De organisatie verwacht dan in opdracht van gemeenten te werken aan een positieve toekomst voor de jeugd. De 
verwachting is dat de expertise tegen die tijd ook nog verder is uitgebreid. 

efficiëntie

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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36 7,8 7,9 8,2
geMeente etten-leur

PoStBuS 10100

etten-leur

14076

www.etten-leur.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

geMeente etten-leur  Branche: gEMEEnTEn - 317 MEDEWErKErs

Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan 42.000 inwoners. De organisatie blijft constant in ontwikkeling. De 
gemeente omschrijft zichzelf als een ambitieuze organisatie die kansen en uitdagingen ziet en aanpakt. Medewerkers krijgen de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zich te laten zien in de organisatie. Er zijn korte lijnen, er is ruimte voor innovatie, een 
heldere taakverdeling en duidelijke verwachtingen. ‘Het is werken in een persoonlijke en warme werkomgeving met korte lijnen’, 
zegt een medewerker. De gemeente vindt een balans tussen werk en privé erg belangrijk en medewerkers worden beloond op 
creatieve manieren als zij bijzondere of extra prestaties leveren. Een tweede medewerker zegt: ‘Er heerst een ontspannen sfeer en 
de waardering die je krijgt maakt het werk leuk.’ De komende vijf jaar werkt de gemeente voor de totstandkoming en uitvoering van 
het beleid samen met inwoners, ondernemers, organisaties, onderwijs en andere overheden. Daarbij wil de gemeente midden in de 
Etten-Leurse samenleving staan. 

35 7,8 8,2 8,6
grafiSch lyceuM utrecht

PoStBuS 5066

utrecht

030-2807077

www.glu.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

grafiSch lyceuM utrecht  Branche: onDErWijs (MBo) - 187 MEDEWErKErs

Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende mbo-vakschool waar ongeveer 2000 studenten een opleiding volgen op het 
gebied van media, vormgeving en communicatie. De school biedt actueel en modern onderwijs waarin vakmanschap, creativiteit en 
aansluiting op de beroepspraktijk centraal staan. Het Grafisch Lyceum Utrecht maakt leren leuk en uitdagend. De docenten kunnen 
zich ontwikkelen en hun eigen creativiteit gebruiken in een aantrekkelijke en praktijkgerichte werkomgeving. De school vindt het 
belangrijk het beste in de docenten en studenten naar boven te halen. De school is erg trots op de eigen GLU Academy, die intern 
mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling biedt. Een medewerker zegt: ‘Wat ik zo leuk vind, is dat er schot in de ontwikkelingen 
zit, er heerst een klimaat waarbinnen innovatie mogelijk is.’ Over vijf jaar wil het Grafisch Lyceum Utrecht een topvakschool zijn, 
waar met nog meer enthousiasme, bevlogenheid, energie en vakmanschap gewerkt wordt. Het doel is om een school te zijn waarin 
(oud-)studenten, medewerkers en het bedrijfsleven hun ambitie en creativiteit kwijt kunnen. 

37 7,8 8,4 8,6
eStinea

PoStBuS 248

aalten

088-450500

www.eStinea.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

90,8%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

eStinea  Branche: vgn - 859 MEDEWErKErs

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De ondersteuningsvragen variëren 
hierbij van intensieve 24-uursbegeleiding tot een paar uur begeleiding in de week. De professionals van de organisatie werken al 
vijftien jaar in zelfsturende teams. Als medewerker van Estinea sta je dicht bij de mensen die een beroep op jou doen. Medewerkers 
hebben veel ruimte om hun werk zelfstandig uit te voeren. Een medewerker zegt dan ook: ‘Er is veel vrijheid en autonomie in 
het werk.’ Naast de traditionele zorg- en ondersteuningstaken hebben medewerkers de rol van bruggenbouwer naar de lokale 
samenleving. Medewerkers worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen, kritisch te kijken naar de inzet van uren en 
het sociale netwerk van mensen met een (verstandelijke) beperking te versterken. ‘Er is veel variatie in het werk en er zijn veel 
leermogelijkheden door cursussen’, zegt een andere medewerker. De organisatie is trots op de mate van zelfstandigheid die 
medewerkers tonen, het innovatieve vermogen en de positieve houding naar de organisatie. 

87,9%

82,3%
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38 7,8 8,2 8,3
Revalidatie FRiesland

Postbus 2

beetsteRzwaag

0512-389494

www.Revalidatie-FRiesland.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

Revalidatie FRiesland  bRanche: GezondheidszorG / revalidatieGeneeskunde - 437  medewerkers

Revalidatie Friesland werkt samen met de patiënt, jong en oud, aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
nadat zijn of haar leven is geraakt door de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. Op deze manier kunnen de patiënten 
hun eigen mogelijkheden weer vinden en de kansen die de maatschappij hen biedt weer grijpen. De organisatie stelt hoge eisen aan 
de medewerkers, maar heeft ook veel te bieden. De medewerkers worden het hart van de organisatie genoemd en zijn de basis van 
de dienstverlening. De organisatie investeert in de ontwikkeling van talenten en stelt zich actief op om medewerkers en vrijwilligers 
aan zich te binden. Revalidatie Friesland is trots op haar betrokken en bevlogen medewerkers. Er heerst een informele werksfeer 
en er wordt expliciet gewerkt aan het ontwikkelen van een kennisorganisatie. Over vijf jaar is Revalidatie Friesland dé organisatie, 
in Friesland en omstreken, waar patiënten graag behandeld willen worden, mensen graag voor willen werken en waar stakeholders 
graag een relatie mee aangaan.

39 7,7 8,0 8,0
Ribw gooi- en vechtstReek

botteRstRaat 2

huizen

035-6993240

www.Ribwgooi.nl algemene 
tevredenheid collega’s

verloop-
bestendigheid

Ribw gooi- en vechtstReek  bRanche: riBw - 193 medewerkers

De Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) Gooi & Vechtstreek biedt bescherming en begeleiding aan mensen met 
een psychisch of psychosociaal probleem. De missie en visie van RIBW Gooi & Vechtstreek staan voor kwaliteit van leven, 
zinvol werk en verantwoorde bedrijfsvoering. Vertrouwen, vakmanschap en verbinden zijn hierbij de drie kernwaarden van 
de organisatie. Medewerkers werken in kleine teams en er heerst een open cultuur. Daarnaast zijn volop mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering. Alle medewerkers (van zorg tot ondersteunende dienst) zijn geschoold op de krachtgerichte 
methodiek. RIBW Gooi & Vechtstreek streeft naar een organisatie waarin medewerkers, managers en staf een gelijkwaardige 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beleid. 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

79,5%

1. convenient 8,9  

2. stichting  
huisaRtsenPost zeeland 8,5  

3. gemeente littenseRadiel 8 ,1  

4. centRada 8 ,1  

5. omnia wonen 8,0

top 50 bedriJven  met minder dan 1000 medewerkers

Top 5 
BEDRIJVEN MET MINDER 
DAN 100 WERKNEMERS

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

83,9%

          algemene tevRedenheid 



Uitgaan van  
elkaars kracht

Daniëlle Jeurlink is begeleidster bij Stich-
ting de Parabool van mensen met een 
verstandelijke beperking. Ze ‘woont’ tijdens 
een werkdienst tussen de cliënten op boer-
derij Roelvink in Schalkhaar. ‘De jongste is 
35 en de oudste 53’, vertelt ze. ‘Het dage-
lijks leven is hier niet heel strak gestructu-
reerd. Sommige dingen doen de bewoners 
zelf, sommige dingen doen we samen. Vrije 
tijd vullen ze zelf in.’
De stichting neemt echt de tijd voor  
cliënten. ‘Het hoeft niet gehaast, waardoor 
je goed kunt luisteren. Het draait erom men-
sen een kans te geven.’ Dat sluit goed aan 
bij de ambitie van de stichting, aldus mana-
ger P&O Ruth Berns. ‘De cliënt staat cen-
traal. Dat lukt alleen als je hetzelfde doet 
met je medewerkers. Zij moeten zich kunnen 
en durven ontwikkelen.’ Daniëlle Jeurlink 
ervoer dat zelf: ‘Ik werkte al een paar jaar 
bij “Wonen”, maar wilde ook eens weten of 
het bij “Werken” zou bevallen. Ik mocht het 
onderzoeken.’
Onder het thema Werken heeft De Parabool 
een aantal zelfstandig opererende winkels 
en werkplaatsen. ‘Daar gaat het er veel 
gestructureerder aan toe’, legt Jeurlink uit. 
‘Mensen maken zelf producten, zijn verant-
woordelijk voor de inkoop van de materialen 
en verkopen hun producten zelf. Ik heb er 
ook cliënten begeleid.’
Bij De Parabool gaat men uit van elkaars 
kracht, zegt Ruth Berns. ‘We nemen elkaar 
in de organisatie serieus. Zo hebben we 
onlangs met alle medewerkers workshops 
georganiseerd met als thema “Creatief met 
krapte”. Iedereen heeft meegedacht over het 
omgaan met toekomstige financiële krapte. 
Dit leidde niet alleen tot bezuinigingsmaat-
regelen, het creëerde ook nieuwe kansen en 
denkwijzen. En dat geeft weer energie.’

energie
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40 7,7 8,2 8,2
RIBW BRaBant

PostBus 10008

tILBuRG

013-5336646

WWW.RIBWBRaBant.nL algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

RIBW BRaBant  BRanche: RIBW - 490 medeWeRkeRs

RIBW Brabant ondersteunt mensen met een psychiatrische achtergrond en/of ernstige psychische beperkingen bij het vinden van 
een weg in de samenleving. Het gaat om ondersteuning op het gebied van wonen, activiteiten en begeleiding aan huis. De focus 
ligt hierbij op herstelondersteuning en rehabilitatie van de cliënten. RIBW Brabant noemt zichzelf een slagvaardige, professionele 
en flexibele organisatie die met vertrouwen naar de toekomst kijkt. In de organisatie gaat het echt om samenwerken: medewerkers 
zijn bereid om samen uitdagingen aan te gaan. Hiervoor krijgen medewerkers de nodige ruimte en opleidingsmogelijkheden. Er is 
aandacht voor iedere medewerker, op formele en informele momenten. In de afgelopen periode zijn er grote stappen gezet in wat 
de organisatie ‘de verbinding’ noemt. Hiermee bedoelt RIBW Brabant dat het probleem van een bepaald team ook het probleem is 
van een ander team. Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar, flexibeler, meer open en er is meer vertrouwen.

41 7,7 8,5 7,9
evIdes WateRBedRIjf

PostBus 4472

RotteRdaM

010-2935000

WWW.evIdes.nL algemene 
tevredenheid

verloop-
bestendigheid

verzuim-
bestendigheid

79,8%

83,8%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

evIdes WateRBedRIjf  BRanche: WateRBedRIjven - 636 medeWeRkeRs

Evides Waterbedrijf, met een hoofdkantoor in Rotterdam, is een van de grootste waterbedrijven in Nederland. Jaarlijks levert het 
bedrijf circa 158 miljoen m3 drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Ook levert 
Evides industriewater(diensten) aan grote industrieën in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast ondersteunt Evides lokale 
waterbedrijven in derdewereldlanden met internationale programma’s. Het bedrijf biedt medewerkers een prettige werksfeer, 
leuke en betrokken collega’s en ruimte voor ontplooiing, initiatieven en ondernemerschap. Een medewerker zegt: ‘Er is een grote 
mate van vrijheid waarbinnen je de werkzaamheden kunt uitvoeren.’ Evides slaagt erin jaarlijks nieuwe, jonge medewerkers aan te 
trekken en op te leiden voor de vele technische en andere functies binnen de onderneming. Evides streeft naar een doelmatige en 
transparante bedrijfsvoering, waarmee Evides tot de top 3 van best presterende waterbedrijven in Nederland kan blijven behoren. 
Evides gaat daarbij op een verantwoorde wijze om met het milieu. In de toekomst wil Evides zich ook blijven inzetten voor een 
verbetering van de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden.

Top 5 
‘overall’ 1.  KLM RoyaL dutch aIRLInes 8,9  

2.  BuuRtzoRG 8,9  

3.  uRenco nedeRLand 8,9  

4.  aPoLLo vRedesteIn 8,6  

5.  vandeRLande IndustRIes 8,5  

            aLGeMene tevRedenheId
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42 7,7 7,9 8,5
Terberg Leasing

eendrachTLaan 280

UTrechT

030-2884774

www.TerbergLeasing.nL algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
estendigheid 

82,1%

82,4%

De duurzame mobiliteitsprovider

Terberg Leasing  branche: Automotive - 120 medewerkers

Terberg Leasing is een van de tien grootste leasemaatschappijen van Nederland. Als onderdeel van Terberg Group weet het al 140 jaar 
het unieke karakter van een familiebedrijf te behouden. Onafhankelijkheid, innovatie en ‘ouderwetse service’ zijn de succesfactoren 
waarmee Terberg Leasing zich onderscheidt. De leasemaatschappij heeft een platte organisatiestructuur. Hierdoor zijn de 
communicatielijnen kort, worden beslissingen snel genomen en medewerkers tijdig geïnformeerd. Het bedrijf omschrijft de werksfeer 
als informeel, aangenaam en collegiaal. Het bedrijf hecht er waarde aan dat medewerkers de tijd en ruimte krijgen om mee te denken 
over duurzaamheid en innovatie. Een medewerker hierover: ‘Vrijheid tot invullen van de werkdag op basis van doelstellingen en 
verantwoordelijkheden maakt dat je de functie kunt vormen naar eigen visie.’ Terberg Leasing heeft haar eigen opleidingsprogramma, 
de Terberg Lease Academy, waarin opleidingen en cursussen worden aangeboden die aansluiten bij de (kennis)ontwikkeling. Over vijf 
jaar verwacht het bedrijf bekend te staan als de meest innovatieve, duurzame en gewaarde autoleasemaatschappij van Nederland.

43 7,7 8,4 8,4
aberdeen asseT ManageMenT PLc (nederLand)

bow beLLs hoUse

London

0044-1224425024

www.aberdeen-asseT.coM algemene 
tevredenheid loyaliteit betrokkenheid

aberdeen asseT ManageMenT PLc (nederLand)
branche: FinAnciële dienstverlening - 202 medewerkers

Aberdeen Asset Management is een onafhankelijke asset manager. De organisatie is ontstaan als resultaat van een management 
buy-out in 1983 in Aberdeen, Schotland. Tegenwoordig is het een van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in 
het Verenigd Koninkrijk. Aberdeen Asset Management heeft lokale kantoren in 23 landen verspreid over Europa, Azië en 
Amerika. Het bedrijf onderscheidt zich door de pure focus op asset management, inclusief aandelen, vastrentende waarden, 
vastgoed en multi-asset portefeuilles. Alle beleggingsmogelijkheden worden gestuurd door de inzet tot duidelijke, transparante 
investeringsbenaderingen die intensieve in-house research en een langetermijnvisie benadrukken. Per 31 maart 2013 beheert 
Aberdeen Asset Management wereldwijd 246 miljard euro aan vermogen voor institutionele en particuliere beleggers.

44 7,7 8,0 8,7
geMeenTe nieUwkooP

PosTbUs 1

Ter aar

140172

www.nieUwkooP.nL algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
estendigheid 

geMeenTe nieUwkooP  branche: gemeenten - 230 medewerkers

De gemeente Nieuwkoop heeft ruim 28.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart van de Randstad. Het is een levendige 
gemeente, met veel bedrijvigheid, vrijwilligersorganisaties en een groot saamhorigheidsgevoel. Werken bij Nieuwkoop betekent 
werken midden in de maatschappij. De dertien kernen van de gemeente hebben elk hun eigen identiteit. Voor Nieuwkoop is de 
leefbaarheid en zelfstandigheid van deze kernen erg belangrijk. Medewerkers van de gemeente denken mee in de ontwikkeling en 
uitvoering van nieuw beleid en projecten. Je hebt als medewerker te maken met een enorme verscheidenheid van diensten: van 
een nieuw rijbewijs tot een compleet nieuwe woonwijk. Geen project is hetzelfde en ieder plan heeft zijn eigen aandachtspunten, 
uitdagingen en risicofactoren. Over vijf jaar wil de gemeente de spin in het web rond persoonlijke sociale vraagstukken zijn. Onder 
het motto ‘Eén gezin, één plan’ wordt de zorg vormgegeven. Het initiatief vanuit de verschillende dorpskernen staat centraal. De 
gemeente neemt hierin minder dan in het verleden het voortouw, maar faciliteert en verbindt.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

84,0%

top 50 bedriJven  met minder dAn 1000 medewerkers
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46 7,7 8,3 8,3
grafiSch lyceuM rotterdaM

PoStBuS 1680

rotterdaM

088-2001500

www.glr.nl algemene 
tevredenheid loyaliteit

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

grafiSch lyceuM rotterdaM  Branche: onDErWijs (MBo) - 350 MEDEWErKErs 

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, design 
en technologie. De organisatie wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te 
verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creatieve industrie. Een medewerker zegt: ‘Er zit schot in de 
ontwikkelingen en er heerst een klimaat waarbinnen innovatie mogelijk is.’ Binnen het GLR is er veel aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling, competentieontwikkeling en het persoonlijk welbevinden van medewerkers. Inbreng bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
duidelijk gewaardeerd en groeimogelijkheden worden benut. Een andere medewerker zegt: ‘Een fijne organisatie met fijne studenten 
en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.’ Een kenmerkend onderdeel van het Grafisch Lyceum Rotterdam is het 40+ beleid, 
waarbij medewerkers in deze leeftijdsfase zich kunnen oriënteren op hun wensen ten aanzien van hun loopbaan. Over vijf jaar staat de 
ontwikkeling van de individuele student centraal door het bieden van maatwerk: elke student ontwikkelt zijn eigen talent.

45 7,7 8,1 8,2
dr. leo KannerhuiS

PoStBuS 62

doorwerth

026-3333037

www.leoKannerhuiS.nl algemene 
tevredenheid

directe  
collega’s

verloop-
bestendigheid

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

dr. leo KannerhuiS  Branche: gEEsTElijKE gEzonDhEiDszorg - 600 MEDEWErKErs

Het Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme, en helpt hun omgeving hiermee om te gaan door middel van voorlichting. 
Met zorg en ondersteuning op maat, kunnen mensen met autisme zich ontwikkelen en ontplooien richting een passende plek 
in de samenleving. Werken bij het Dr. Leo Kannerhuis is werken in een dynamische omgeving. Er heerst een open en informele 
sfeer met veel ruimte voor inbreng en ideeën van medewerkers. Er zijn binnen het Dr. Leo Kannerhuis veel mogelijkheden voor 
medewerkers om zich verder te ontwikkelen en te groeien. ‘Er is een goede balans tussen eigen ideeën en de methodieken van 
het Leo Kannerhuis’, zegt een medewerker. In het voorjaar van 2013 verzorgde het Dr. Leo Kannerhuis vijf live online uitzendingen 
en twee interactieve webinars. Medewerkers en cliënten kwamen hierin aan het woord en vertelden over hun ervaringen. Het Dr. 
Leo Kannerhuis blijft zich ook in de toekomst inzetten op het gebied van autisme, omdat elk mens recht heeft op een volwaardige 
plaats in de samenleving.

47 7,7 7,6 8,3
Pré wonen

PoStBuS 2008

haarleM

088-7700000

www.Prewonen.nl algemene 
tevredenheid betrokkenheid

verloop-
bestendigheid

Pré wonen  Branche: WoningBouWcorporaTiEs - 160 MEDEWErKErs

Pré Wonen is een ondernemende, maatschappelijke organisatie in de regio Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk en 
Heemskerk. De organisatie bouwt en beheert woningen voor mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Pré Wonen beheert 16.000 
verhuureenheden, vooral appartementen en eengezinswoningen. Samen met andere organisaties werkt zij aan vitale en gewilde 
wijken waar mensen met plezier willen wonen. Omdat medewerkers het succes van de organisatie bepalen, worden omstandigheden 
gecreëerd om ze optimaal te laten presteren. Van de medewerkers wordt hierbij een verantwoordelijke, zakelijke, flexibele en 
proactieve werkhouding verwacht. In 2012 is het nieuwe werken in de organisatie geïntroduceerd. Door rekening te houden met actuele 
ontwikkelingen in de omgeving, is het mogelijk om het gewenste personeelsbestand in kaart te brengen. Vanuit dit inzicht richt de 
organisatie zich op de ontwikkeling van haar medewerkers. In de toekomst wil Pré Wonen blijven werken aan vitale en gewilde wijken, 
zorgen voor goed onderhouden en betaalbare woningen en inzetten op thema’s als ‘oog voor de klant’ en ‘energiebewust bouwen en 
beheren’.

81,3%

80,3%

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

80,4%
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48 7,7 8,2 8,4
ViareVa

arnheMSeweg 11

aPeldoorn

055-5382700

www.ViareVa.nl algemene 
tevredenheid collega’s

verloop-
bestendigheid 

76,9%

70,9%

ViareVa  Branche: sTaz rEvaliDaTiE - 280 MEDEWErKErs

ViaReva is het centrum voor revalidatie in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Bij ViaReva kan de revalidant rekenen 
op een gespecialiseerde revalidatiegeneeskundige behandeling dicht bij huis. De organisatie stelt volwassenen en jeugdigen met 
een lichamelijke of cognitieve beperking in staat om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het leven. De revalidatiezorg die 
wordt geboden is hulpvraaggericht, innovatief, deskundig en wordt dicht bij de revalidant geboden. De organisatie ondersteunt de 
revalidanten bij de herinrichting van hun leven en werkt met hen samen aan een betekenisvol toekomstperspectief. De organisatie is 
relatief klein en de communicatielijnen zijn er kort. Binnen de organisatie is er grote betrokkenheid met de revalidant en de collega’s. 
Een medewerker zegt: ‘Er is veel enthousiasme en gedrevenheid van de werknemers.’ Een tweede medewerker: ‘ViaReva is een 
dynamische organisatie die zich ambitieus in de markt aan het ontwikkelen is.’ De waarden van ViaReva zijn: respect, expertise, 
vertrouwen en ambitie. De organisatie geeft aan dat medewerkers deze waarden omarmen. 

49 7,7 7,8 8,1
de waerden

g. rietVeldweg 9

heerhugowaard

072-5765656

www.dewaerden.nl algemene 
tevredenheid

verzuim-
bestendigheid 

verloop-
bestendigheid 

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

35 magenta
90 yellow

100 cyaan
85 magenta

de waerden  Branche: vgn - 504 MEDEWErKErs

De Waerden ondersteunt mensen met een beperking bij het hebben van een volwaardig bestaan. In de ondersteuning staat 
centraal dat de cliënten zichzelf kunnen zijn en dat zij de mogelijkheid krijgen om, net als ieder ander, een bijdrage te leveren aan 
de samenleving. De Waerden is een interessante werkgever vanwege de kleinschaligheid, korte lijnen, open organisatiecultuur 
en persoonlijke benadering. In het werk is er ruimte voor eigen inbreng en er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van kennis. 
Medewerkers zijn trots op het organisatiebrede ontwikkeltraject ‘Waardevol Mens’ dat hen nog meer handvatten geeft voor 
professionele ondersteuning en zorg op maat. Een medewerker zegt: ‘Wat ik leuk vind aan het werk bij De Waerden zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de persoonlijke aandacht voor medewerkers en cliënten.’ Een andere medewerker zegt: ‘Een 
organisatie met een dynamische doelgroep en korte lijnen maken het werk voor mij leuk.’ De Waerden heeft diverse locaties in 
Noord-Holland, van Texel tot IJmuiden.

bevlogen en/of 
betrokken
medewerkers

50 7,7 7,6 7,6 7,6
geMeente heuMen

PoStBuS 200

Malden

024-3588300

www.heuMen.nl algemene 
tevredenheid

leiding-
gevende

directe  
collega’s

geMeente heuMen  Branche: gEMEEnTEn - 124 MEDEWErKErs

Als kleine organisatie is de gemeente Heumen gericht op nauwe samenwerking met andere gemeenten in de regio. Voor de 
inwoners geldt dat de gemeente steeds meer gaat functioneren als eerste overheid voor klantencontact namens de gehele overheid. 
De vraag van burgers naar producten en diensten staat centraal. Dit uit zich in duidelijke aanspreekpunten, korte doorlooptijden, 
inzichtelijke behandelingsprocedures en heldere communicatie. De gemeente omschrijft zichzelf als een platte organisatie met 
korte lijnen en nauwe betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming, beleid en uitvoering. Er heerst een informele cultuur, 
een goede sfeer en de medewerkers kennen elkaar. Daarnaast is er ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. ‘De 
afwisseling in de werkzaamheden en de ruimte om zelf initiatieven te ontplooien maakt het werk uitdagend’, zegt een medewerker. 
Over vijf jaar verwacht de gemeente dat de samenwerking met andere gemeenten een vaste vorm heeft gekregen, dat de 
decentralisaties vanuit het Rijk zijn doorgevoerd en dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van een regierol. 

werkzaam-
heden

top 50 bedriJven  MET MinDEr Dan 1000 MEDEWErKErs
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kan zelf medewerkers op in een “Train de trai-
ner” traject. Dat bespaart kosten en bevordert 
betrokkenheid.’
Qua algemene tevredenheid scoort de gemeente 
Soest een 8 in het Beste Werkgeversonderzoek. 
Volgens Kool zijn daar een paar redenen voor: 
‘Je ziet het al aan het gemeentehuis: heel licht, 
modern en ruim, maar tegelijkertijd al twintig 
jaar oud. Zo is ook de werksfeer: informeel, 
met ruimte om jezelf te ontwikkelen en voor 
experimenten.’ Het geheim van goed personeels-
beleid is volgens Kool het geven van aandacht 
en duidelijkheid. ‘Ik ben heel toegankelijk, mij 
kun je altijd aanspreken. Als directie geloven we 
heel sterk in doen wat je belooft. In het verleden 
is het daar bij de overheid vaak misgegaan. Wij 
geloven in de kracht van medewerkers en hun 
vermogen om zelf te ontdekken waar ze goed 
in zijn. Als je doet waar je hart ligt, boek je de 
grootste successen.’
Is er dan niets dat Kool zorgen baart? Toch wel: 
de gemiddelde leeftijd onder de medewerkers 
is vrij hoog en de mobiliteit is laag. Kool wil 
waardevolle medewerkers duurzaam inzetbaar 
houden en zorgen voor voldoende doorstroom. 
‘Om jonge mensen enthousiast te maken voor 
het werken bij de gemeente, hebben we soms 
wel vijftien stagiairs tegelijk aan het werk. Ook 
kijken we naar mogelijkheden voor starters. We 
hebben ook veel young potentials die zijn aan-
gesloten bij ons Jongeren Ambtenaren Netwerk. 
Toch hebben we geen uitgebreid diversiteitsbe-
leid nodig. Ik heb ook weleens iemand van 62 
jaar aangenomen. Als je goed bent en een passie 
hebt voor je werk, ben je welkom.’ 

Het werk en 
onze omgeving 
veranderen, 
maar wij zijn er 
klaar voor’, zegt 
Jeannet Kool, 

Directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Soest. 
‘Jonge mensen willen niet meer per se de hele 
dag naar kantoor, ze houden op andere manieren 
contact. Daarnaast verandert ook de rol van de 
gemeente: we werken nu veel meer vraaggericht 
dan aanbodgericht. Inwoners zullen meer zelf 
gaan doen wat de gemeente vroeger deed.’
Met bijna 46.000 inwoners is Soest een middel-
grote gemeente, maar wel een met grote projec-
ten, waar ambitieuze professionals graag mee 
aan de slag gaan. ‘Vliegbasis Soesterberg bijvoor-
beeld’, noemt Jeannet Kool. ‘Dat terrein wordt 
in samenwerking met de provincie en talrijke 
andere organisaties omgebouwd tot natuurge-
bied met een klein gedeelte met een culturele 
bestemming, en er komen ook woningen.’
‘In zekere zin staat dit soort projecten symbool 
voor hoe de gemeente anno 2013 werkt: in 
samenwerking met partners in de samenleving. 
Wijkbewoners die bijvoorbeeld meepraten over 
de inrichting van hun fysieke leefomgeving. Maar 
ook de decentralisaties zoals van de Jeugdzorg, 
daar heb je als gemeentemedewerker hele andere 
competenties voor nodig dan vroeger’, zegt Kool.
‘Tegenwoordig moet een medewerker goed kun-
nen netwerken en regisseren.’ Medewerkers van 
de gemeente groeien in die nieuwe competenties 
of ze worden ervoor opgeleid. Ook dat gebeurt 
anders dan vroeger. Kool: ‘We leiden waar het 

‘andere competenties 
nodig dan vroeger’
Het voor buiten beter maken, zo omschrijft Jeannet Kool (gemeente Soest) 
werken bij de lokale overheid. De medewerkers groeien in hun rol van 
vraaggericht werken.

Tekst Irina Mak   Foto Frank Groeliken

AAntAl 

medewerkers:  276

stAndplAAts 

hoofdkAntoor: 

SoeSt

JAAromzet:  n.v.t.

Gemiddelde leeftiJd: 

47 jaar

VerdelinG mAn/

Vrouw:  53% vrouw, 

47% man
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Het Beste Werkgevers 
onderzoek 2013

StEEkPrOEf Deelnemers hebben ofwel een op 

maat gemaakt onderzoek uit laten voeren onder 

hun totale populatie, of een Beste Werkgevers 

quickscan uitgevoerd onder een aselecte 

steekproef van hun totale medewerkersbestand. 

Afhankelijk van de grootte van de organisatie 

bestond de steekproef uit minimaal 300 

medewerkers om een betrouwbaar beeld te 

geven van de organisatie. De quickscan is 

gebaseerd op een vaste set gevalideerde vragen 

die deel uitmaken van een uitgebreid op maat 

gemaakt onderzoek. Zo is de vergelijkbaarheid 

tussen organisaties optimaal.

rESPONS De gemiddelde respons van de 316 

organisaties is 65%. In absolute aantallen gaat 

het om 223.239 respondenten op 343.433 

uitgezonden vragenlijsten. 

rANglijSt Van de 316 deelnemende 

organisaties hebben 100 zich gekwalificeerd 

als Beste Werkgevers – in de categorieën 

meer dan 1000 medewerkers en minder dan 

1000 medewerkers. Zo ontstaat er voor elke 

categorie een top 50 van Beste Werkgevers 

gebaseerd op de Beste Werkgevers scores. 

Deze Beste Werkgevers scores zijn gebaseerd 

op het gemiddelde tevredenheidsoordeel van 

organisaties met meer dan 1000 en minder dan 

1000 medewerkers: beide categorieën hebben 

dus een eigen Beste Werkgevers score.

Dat levert de volgende 4 prijzen op (op 

basis van het tevredenheidsoordeel van 

medewerkers):

•  Beste Werkgever in de categorie meer dan 

1000 medewerkers

•  Grootste stijger in de categorie meer dan 

1000 medewerkers

•  Beste werkgever in de categorie minder dan 

1000 medewerkers

•  Grootste stijger in de categorie minder dan 

1000 medewerkers

Ook is per sector berekend welke organisatie 

het beste scoort – los van de bedrijfsgrootte of 

de Beste Werkgevers score.

Om in aanmerking te komen voor kwalificatie 

voor de Beste Werkgevers moesten organisaties 

aan een minimale tevredenheidsscore van 7,4 

voldoen.

Indien er sprake was van een steekproef 

moest deze objectief zijn. Effectory heeft dit 

gegarandeerd door zelf de steekproef te trekken 

uit de totale populatie van de organisaties. Dit 

waarborgt een daadwerkelijk objectieve selectie 

evenals de anonimiteit van de medewerkers. 

Organisaties waarbij schijn van beïnvloeding 

bij het invullen van de vragenlijst bestond, zijn 

gediskwalificeerd.

Uit de organisaties die in 2012 en 2013 

aan deze voorwaarden hebben voldaan, is 

een top 50 van organisaties met minder 

dan 1000 medewerkers, én een top 50 van 

organisaties met meer dan 1000 medewerkers 

samengesteld. De organisaties in beide top 

50 ranglijsten scoren bovengemiddeld op 

goed werkgeverschap: de nummers 1 van 

deze organisatierankings scoorden een 

8,7 (organisaties met minder dan 1000 

medewerkers) en een 8,9 (organisaties met 

meer dan 1000 medewerkers). De nummers 50 

scoorden respectievelijk een 7,7 en een 7,6.

WiNNAArS Nummer 1 of nummer 2? 

Winnen is soms een kwestie van een miniem 

verschil tussen twee organisaties. Voor 2013 

zijn de winnende organisaties en scores: 

Categorie > 1000 medewerkers

1. KLM 8,92

2. Buurtzorg 8,91

Categorie < 1000 medewerkers

1. Urenco 8,86

2. ZLM verzekeringen 8,39

Het Beste Werkgeversonderzoek is door effectory en Intermediair ontwikkeld om 
een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. ruim 
1700 organisaties hebben in 2012 en 2013 de kans gehad om deel te nemen aan 
het onderzoek. In totaal is bij 316 organisaties het onderzoek uitgevoerd.
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Cijfers in
           perspectief
een beeld van de Beste Werkgevers
Wat maakt een Beste Werkgever nu zo’n goede werkgever? 
Om die vraag te beantwoorden geven we per Beste Werk-
gever een beeld van de belangrijkste scores: de score op 
goed werkgeverschap (Beste Werkgeversscore) en twee of 
drie ‘uitblinkers’. Uitblinkers zijn scores die een organi-
satie heeft gehaald die positief afwijken van de Nationale 
Tevredenheidsindex © (een index gebaseerd op onderzoeken 
van Effectory onder ruim 300.000 respondenten), in zowel 
absolute als significante zin. Dat betekent kortgezegd dat de 
score hoger moet zijn dan deze benchmark én dat de score 
tot stand is gekomen doordat mensen binnen de organisatie 
er hetzelfde over denken.

Goed werknemerschap
Het Beste Werkgeversonderzoek maakt goed werknemer-
schap inzichtelijk. Oftewel, hoe staan de medewerkers zelf 
in de organisatie? Dat doet Het Beste Werkgeversonder-
zoek onder meer door in kaart te brengen hoe bevlogen 
en betrokken medewerkers zijn. Bevlogen medewerkers 
hebben hart voor hun werk en zetten zich in om het beste 
uit henzelf en hun werk te halen. Betrokken medewerkers 
hebben hart voor de zaak: ze voelen zich verbonden en heb-
ben het beste met de organisatie voor. Bevlogen én betrok-
ken medewerkers zetten zich in om zichzelf en de organi-
satie continu te verbeteren. Voor het leesgemak hebben we 
de percentages van bevlogen en betrokken medewerkers 
opgeteld. Het percentage in het bedrijfsprofiel is dan ook 
het percentage bevlogen en/of betrokken medewerkers bin-
nen de organisatie.

De scores in perspectief
Hieronder staan de scores van de Nationale 
tevredenheidsindex van juni 2013 vermeld.

NTI

Tevredenheid	 7,5

Tevredenheid	over:	

•	werkzaamheden	 7,5

•	arbeidsomsTandigheden	 6,6

•	collega’s	 7,7

•	leidinggevende	 7,1

•	organisaTie	 6,9

•	onTwikkelingsmogelijkheden	 6,3

•	beloning	 6,1

rolduidelijkheid	 6,8

effecTiviTeiT	 7,2

efficiënTie	 6,4

leiderschap	 7,0

werksfeer	 7,5

verzuimbesTendigheid	 7,8

verloopbesTendigheid	 8,0

presTaTie	 7,3

NTI

bevlogenheid	 6,6

beTrokkenheid	 7,4

bevlogen	en/of	beTrokken	medewerkers	 74,5%

viTaliTeiT	 7,4

veranderingsbereidheid	 7,6

moTivaTie	 7,2

loyaliTeiT	 7,7

klanTgerichTheid	 7,4

producTiviTeiT	 7,4



Heb jij 
Het vernuft?
Heb jij het vernuft om de Randstad in beweging te houden?  
Neem het belangrijkste energienetwerk van Nederland in handen. 
 
Kijk voor alle vacatures van Stedin op werkenbijstedin.net



           

IntermedIaIr Is het premIum carrIèreplatform voor hoogopgeleIden en creëert de perfecte match 
tussen talent en werkgevers.
vnu vacature medIa, onderdeel van de persgroep, Is marktleIder op het gebIed van 
recruItmentmedIa waaronder de sterke merken: IntermedIaIr, natIonalevacaturebank, It banen,  
de volkskrant, ad, trouw en het parool.
effectory Is marktleIder In nederland op het gebIed van medewerkersonderzoeken.
effectory en IntermedIaIr wIllen met het uItreIken van de beste werkgevers awards bIjdragen  
aan goed werkgeverschap In nederland. de fIlosofIe hIerachter Is dat organIsatIes dIe goed  
In contact staan met hun medewerkers, beter presteren en hoger scoren op werkbelevIng.

‘wIj wIllen mensen fysIek
en mentaal fIt houden’  
(sCania) 

‘vrIjheId en ondernemerschap  
                            zItten hIer In het dna’  
(loyens & loeff) 

‘je kunt ook op hoge leeftIjd nog 
heel productIef en creatIef zIjn.’

 (KlM)

‘er zIjn hele andere competentIes 
          nodIg dan vroeger’ 
(geMeente soest) 

‘het beste Idee wInt’ 
 (asMl)




