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For over 50 years, the International School 
of Amsterdam (ISA) has been a global 
leader in the international education 
community fostering curiosity, creativity 
and a passion for learning. 

Serving 1200 students from over 50 
countries, ISA combines a rich cultural 
heritage with world-class faculty and staff, 
inspiring students to look beyond simple 
answers and facts and to pursue a 
genuine understanding of the world. 

We have built a tradition of excellence 
by pursuing innovative, research-based 
approaches to teaching and learning, such 
as our long-standing partnership with 
Harvard University's Project Zero. 
At ISA, we develop students' 
thinking skills and help them
learn how to learn.

Education for International Understanding

Dit is Richard. Hij heeft het syndroom 

van Down, waardoor hij niet zelfstandig 

kan wonen en werken. Maar Richard 

kijkt liever naar wat hij wél kan. En bij 

ASVZ krijgt hij daar alle ruimte voor. 

ASZV is een grote zorgorganisatie, 

gespecialiseerd in kleinschalige zorg- 

en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke beperking en psychische 

problematiek. We kijken naar de individuele 

zorgbehoefte en komen pas in beeld als 

ondersteuning nodig is. We focussen 

ons nadrukkelijk op wat een cliënt, met 

zoveel mogelijk hulp uit zijn eigen net-

werk, wel kan We zoeken naar praktische 

oplossingen, zodat mensen weer in hun 

eigen kracht komen. Om bijzondere 

mensen als Richard optimaal te 

ondersteunen, zijn er bij ASVZ 5000 

medewerkers en ruim 1600 vrijwilligers 

werkzaam. Zoals Marga bijvoorbeeld. 

En haar vinden wij net zo bijzonder.  

www.asvz.nl

ASVZ is HKZ-gecertifi ceerd en is aangesloten bij

mensenBijzondere bijzondere mensenvragen om
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HET BELANG VAN BESTE WERKGEVERS
Medewerkers van een organisatie moeten in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf 
te halen. Personeelsbeleid dat zich alleen richt op de tevredenheid van medewerkers is 
daarom niet voldoende. Goede werkgevers zetten zich in om randvoorwaarden te scheppen 
voor een positief werkklimaat. Daarbij gaat het om werkzaamheden, arbeidsomstandighe-
den, leiderschap, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. 
In die context willen medewerkers graag bijdragen aan het succes van de organisatie. Goed 
werknemerschap is het resultaat. Dat houdt in dat de medewerker zich op een positieve 
manier gedraagt. Dit is af te lezen aan zijn of haar bevlogenheid, betrokkenheid, fysieke en 
mentale conditie en productiviteit. 
Kortom, om tot een optimale balans van goed werkgeverschap en goed werknemerschap te 
komen, is inzicht vereist in wat er binnen de organisatie speelt. Hoe voelen de medewerkers 
zich? Hoe gedreven en betrokken zijn ze? En worden ze in staat gesteld door de werkgever 
om optimaal te presteren?

BESTE WERKGEVER - EEN WAARDEVOLLE TITEL
Om talentvolle werknemers aan te trekken en te behouden, is het voor een organisatie van 
belang om tot de meest attractieve werkgevers van Nederland te behoren. Beste Werkgevers 
hebben de mogelijkheid om medewerkers aan te trekken en te behouden die zorgen voor 
hogere klantgerichtheid, productiviteit en bevlogenheid.

De titel ‘Beste Werkgever’ wordt alleen toegekend aan organisaties die bovengemiddeld 
presteren op het gebied van werkgeverschap en die bij de topwerkgevers van Nederland 
horen. Voor de communicatiestrategie gericht op werkzoekenden is dit uiteraard een zeer 
waardevolle titel om te gebruiken.

In dit magazine leest u wat de Beste Werkgevers van dit jaar hebben gedaan om een goede 
werkgever te zijn. We hopen met dit onderzoek goed werkgeverschap in Nederland verder 
te stimuleren. 

Guido Heezen, Directeur Eff ectory
Lennard Hoogenraad, Algemeen Directeur VNU Vacature Media (uitgever Intermediair)

    LAAT MEDEWERKERS HET
BESTE UIT ZICHZELF HALEN

Eff ectory en Intermediair reiken jaarlijks in oktober de Beste Werkgevers 
Awards uit en publiceren de onderzoeksresultaten in dit Beste Werkgevers 
Magazine. In dit magazine vindt u een overzicht van de beste werkplekken 
van Nederland, gebaseerd op uitspraken van eigen medewerkers. Dit jaar 
wordt het onderzoek voor de 14e keer uitgevoerd om een objectief oordeel 
te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Meer dan 1700 
organisaties hebben de kans gehad om deel te nemen aan het onderzoek. 



Het aantal werkzoekenden stijgt, maar toptalenten blijven praktisch onvindbaar. 
Ze zijn er gelukkig nog steeds. U vindt ze bij Intermediair. Het carrièreplatform voor 
hoogopgeleiden. Met uitgebreide mogelijkheden op Intermediair.nl, in ons 
digitale magazine en in diverse dagbladen. Bereik de beste kandidaten voor die 
ene veelbelovende vacature. Uw vacature. Meer weten? Bel naar 020 204 2200.



OPENING

WAT IS HET BESTE
WERKGEVERSONDERZOEK?
Beste Werkgevers is veruit de grootste en meest 
betrouwbare lijst van de beste werkplekken in 
Nederland. Het Beste Werkgeversonderzoek is dit 
jaar voor de 14e keer uitgevoerd door Effectory en 
Intermediair om een objectief oordeel te kunnen vellen 
over werkgeverschap in Nederland. Jaarlijks beoordelen 
ruim 200.000 medewerkers meer dan 300 werkgevers. 
Het Beste Werkgeversonderzoek vormt een objectieve 
norm voor goed werkgeverschap. Organisaties 
verdienen een positie op de ranglijst gebaseerd op 

gedegen onderzoek onder hun eigen medewerkers. 
Organisaties die beneden een vastgestelde normscore 
presteren, worden niet opgenomen in de lijst. 
Organisaties die boven deze norm scoren, kunnen een 
plek in de Beste Werkgeverslijst verdienen. Door de 
samenwerking tussen Effectory en Intermediair (VNU 
Vacature Media) zijn de twee grootste werkgeverslijsten 
van Nederland samengevoegd en kan de lijst in dit 
magazine dé Beste Werkgeverslijst van Nederland 
worden genoemd.

WINNAARS VAN DE LAATSTE VIJF JAAR

2009:

Winnaar Goud: Ahold 
Winnaar Zilver: Achmea 
Winnaar Brons: Academisch Ziekenhuis Maastricht

2010: 

Meer dan 1000 medewerkers:
1. Movares
2. KLM Royal Dutch Airlines
3. Gemeente Zwolle

Minder dan 1000 medewerkers:
1. Rijk Zwaan
2. Red Bull Nederland
3. SBR

2011: 

Meer dan 1000 medewerkers:
1. Stichting Buurtzorg Nederland
2. KLM Royal Dutch Airlines
3. Vanderlande Industries

Minder dan 1000 medewerkers:
1. Red Bull Nederland
2. ASN
3. Convenient

2012: 

Meer dan 1000 medewerkers:
1. Stichting Buurtzorg Nederland
2. KLM Royal Dutch Airlines
3. Vanderlande Industries

Minder dan 1000 medewerkers:
1. Geas Energiewacht
2. Ormit BV
3. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

2013:

Meer dan 1000 medewerkers:
1. KLM Royal Dutch Airlines
2. Stichting Buurtzorg Nederland
3. Apollo Vredestein

Minder dan 1000 medewerkers:
1. Urenco
2. ZLM Verzekeringen
3. Woningcorporatie Domijn
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OPENING

Personeelsbeleid louter gericht op het werken aan mede-
werkerstevredenheid is niet voldoende. Een organisatie 
wordt steeds vaker beschouwd als de omgeving waarin 
medewerkers in staat moeten worden gesteld om goed te 
presteren. Medewerkers moeten positief in uw organisatie 
staan en willen bijdragen aan het succes van uw organisa-
tie. Hun gedrag moet gericht zijn op de belangen van de 
werkgever en het voordeel dat voor allen in het verschiet 
ligt. Kortom, er moet sprake zijn van goed werknemer-
schap en goed werkgeverschap. De prestaties en het succes 
van uw organisatie zijn het resultaat van de wisselwerking 
tussen de organisatie (die voorwaarden moet scheppen om 
optimaal te kunnen presteren) en de medewerkers (die de 
wil moeten hebben om adequaat te werken). De balans tus-
sen goed werkgeverschap en goed werknemerschap is dan 
ook een voorwaarde voor succes.
Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever be-
leid voert om de randvoorwaarden te scheppen voor een 
positieve werkbeleving (medewerkerstevredenheid). Een 
positieve beleving van de verschillende gebieden zoals 
werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, secundaire 
arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Goed werknemerschap houdt in dat de medewerker op een 
positieve manier in de organisatie staat. Denk aan zaken als 
motivatie, betrokkenheid, fysieke en mentale conditie en 
loyaliteit. Om tot de optimale balans van goed werknemer-
schap en goed werkgeverschap te komen, is inzicht vereist 
in wat er binnen uw organisatie speelt. Hoe tevreden zijn 
uw medewerkers? Maar ook: hoe gedreven zijn ze? De 
balans wordt opgemaakt door verschillende HR-thema’s die 
nauw met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.

Klein scoort beter dan groot 
Kleine organisaties scoren over de hele lijn 
beter dan de grote organisaties in het Beste 
Werkgeversonderzoek 2014. Zo ervaren 
medewerkers die werken voor organisaties met 
minder dan 1000 medewerkers meer werkplezier 
– een 8,1 gemiddeld – dan grotere organisaties, 
die gemiddeld een 7,8 scoren. Ook zijn ‘de 
kleintjes’ over het algemeen wat trotser op 
hun werk: met een 8,0 scoren ze een half punt 
hoger dan ‘de groten’. Ook scoren de kleinere 
organisaties een half punt hoger (opnieuw 8,0 
versus 7,5) op het gevoel dat ze passen bij de 
organisaties waarvoor ze werken. 

Daarnaast ervaren de mensen van kleinere 
organisaties een hogere betrokkenheid, een snelle 
beslissingsbevoegdheid, een grote saamhorigheid 
én zijn zij tevreden met de korte lijnen. Met 0,3 
punt verschil scoren de kleinere organisaties ook 
beter op zowel het vertrouwen in de leiding als de 
mate van feedback over het werk. Maar er zijn ook 
uitzonderingen: zo zijn de medewerkers van grote 
organisaties meer tevreden (5,7 versus 5,0) over 
de beloning in vergelijking met die van mensen 
buiten de organisatie en weten zij beter (0,4 punt 
hoger) welke doelen er als organisatie worden 
nagestreefd.

Trots op de organisatie
Medewerkers van de honderd Beste Werkgevers zijn 
oprecht trots op hun organisatie. Ook zijn zij tevreden 
met de organisatie an sich. Dat blijkt uit de stellingen 
‘Ik ben trots op mijn organisatie’ en ‘Ik ben tevreden 
over mijn organisatie als organisatie’, met scores van 
respectievelijk een 7,3 en een 7,4. Medewerkers van 
andere organisaties beoordelen deze stellingen met een 
6,5 en een 6,4, (bijna) een vol punt lager.

Eén van de zaken die de medewerkers van de 
Beste Werkgevers uitermate trots maken, is de 
maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever en de 
aandacht voor duurzaamheid, milieu en de samenleving. 
Beste Werkgevers blinken uit in hun maatschappelijke 
betrokkenheid: zij scoren een 7,3 waar andere 
organisaties een 6,8 scoren.

GOED
WERKGEVERSCHAP

10    www.beste-werkgevers.nl



Duidelijke stip op de horizon
Het is voor medewerkers bij de honderd best scorende or-
ganisaties helder welke doelen hun werkgever wil bereiken. 
Beste Werkgevers scoren op deze stelling gemiddeld een 
7,6. Dit is een dik punt hoger dan andere organisaties, die 
gemiddeld een 6,4 scoren. Dit verschil kan vooral worden 
verklaard door de open communicatie van de leidingge-
venden. Zo wordt de stelling ‘Mijn leidinggevende geeft 
duidelijk aan welke doelen ik moet behalen’ door de mede-
werkers van de Beste Werkgevers beoordeeld met een 7,1, 
tegenover een 6,6 bij andere organisaties. Daarbij hebben 
de medewerkers van de honderd best scorende werkgevers 
tevens duidelijk voor ogen welke taken zij moeten ver-
richten en hebben ze een duidelijk idee van hoe zij dit het 
beste kunnen aanpakken. Op zogenoemde ‘rolduidelijkheid’ 
scoren zij dan ook hoog: een 7,3 ten opzichte van een 6,6 
voor andere organisaties.

Het blijkt maar weer: wilt u dat uw medewerkers 
bevlogen en betrokken zijn, dan moet je 
ervoor zorgen dat je medewerkers zich kunnen 
ontwikkelen. Ontwikkelingsmogelijkheden 
zijn namelijk belangrijk om medewerkers ook 
op de lange termijn geboeid en bevlogen te 
houden. De stelling ‘Ik ben tevreden over de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen mijn 
organisatie’ wordt door medewerkers van de Beste 
Werkgevers bovengemiddeld beoordeeld, met een 
7,1 ten opzichte van een 6,7 elders. Bij het verder 

ontwikkelen van personeel horen natuurlijk ook 
de carrièrekansen. De honderd Beste Werkgevers 
van Nederland scoren hoger op het bieden van 
gelijke carrièrekansen voor mannen en vrouwen. 
Gemiddeld behalen zij hiervoor een 7,7. Andere 
organisaties scoren een 7,4. Landelijk zijn mannen 
vaak positiever in hun oordeel dan vrouwen. Bij de 
Beste Werkgevers zien we juist het omgekeerde: 
vrouwen zijn op deze punten veel positiever dan 
mannen. De gelijkwaardige aandacht verrast 
vrouwen waarschijnlijk sneller positief.

VERDER ONTWIKKELEN IN DE CARRIÈRE

Effi  ciënter kunnen 
we het niet maken
Aan effi  ciëntie ontbreekt het de Beste Werkgevers 
volgens hun eigen medewerkers niet. De stelling 
‘Ik word in staat gesteld om effi  ciënt te werken’ 
wordt beoordeeld met een 6,7. Andere organisaties 
scoren een 6,0. Ook de stelling ‘Binnen mijn team 
wordt effi  ciënt gewerkt’ scoort bovengemiddeld 
bij de Beste Werkgevers, namelijk een 6,7 ten 
opzichte van een 6,3 bij andere organisaties. En dat 
is zeer waardevolle informatie in deze tijden van 
bezuiniging en inkrimping.

Top 10 Beste Werkgevers
met minder dan 100 medewerkers

  Beste Werkgevers Score

1 Levi9 Netherlands ........................................................... 8,7
2 Woonzorgcentrum de Zeeg ..................................... 8,5
3 Stichting Urtica De Vijfsprong ............................... 8,2
4 Patrimonium ..........................................................................8
5 Voiceworks ..............................................................................8
6 Unie van Waterschappen ...............................................8
7 SCW .......................................................................................... 7,9
8 RTV Noord ............................................................................ 7,9
9 Bibliotheken Zuidoost Fryslân ................................7,7
10 Snelstart .................................................................................7,7

11



employer branding experience 2014 wordt mogelijk gemaakt door:

6 november 2014 Crown Business Studios Aalsmeer

Het leidende vakcongres over werkgeversmerken, 
HR/recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

hoofdsponsor sponsors

partners



OPENING

ANDER OPLEIDINGSNIVEAU = 
UITBLINKEN IN ANDERE ZAKEN

Medewerkers met verschillende opleidingsniveaus 
blinken uit op andere gebieden. Zo scoren hoogop-
geleiden goed op ontwikkeling en taakoverschrij-
dend werk. De lager opgeleiden zijn gelukkiger met 
hun werk-privébalans en krijgen meer energie van 
hun werk. De scores op een rij:

‘Ik sta er voor open om andere of nieuwe taken 
op mij te nemen’

WO: ............................................................................................. 8,3
HBO: ........................................................................................... 8,0
MBO: ........................................................................................... 7,8
Lager onderwijs: ................................................................... 7,4

‘Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied’

WO: .............................................................................................. 7,9
HBO: ............................................................................................ 7,8
MBO: ........................................................................................... 7,6
Lager onderwijs: ................................................................... 7,0

‘Mijn werk geeft mij energie’

WO: ............................................................................................. 6,2
HBO: ........................................................................................... 6,6
MBO: .......................................................................................... 6,8
Lager onderwijs: ................................................................... 7,2

‘Ik ervaar een goede balans tussen werk & privé’

WO: ............................................................................................. 6,2
HBO: ............................................................................................ 7,0
MBO: ........................................................................................... 7,5
Lager onderwijs: ................................................................... 7,7

VERTROUWEN IN 
DE LEIDINGGEVENDE
Ook dit jaar blijkt weer dat het vertrouwen in de leiding van de 
organisatie een ontzettend belangrijke graadmeter is voor goed 
werkgeverschap. Net als in 2013 hebben medewerkers van de 
honderd Beste Werkgevers van Nederland veel meer vertrouwen 
in hun bestuur dan medewerkers van andere organisaties. 
Zij beoordelen dit vertrouwen met een 7,0, terwijl andere 
organisaties het vertrouwen in hun leidinggevenden met een 5,8 
beoordelen.  Ook het vertrouwen in het middenkader scoort bij 
de Beste Werkgevers goed. De stelling ‘Ik ben tevreden over mijn 
leidinggevende’ krijgt namelijk het rapportcijfer 7,4, ten opzichte 
van een 7,0 bij andere organisaties.

SOCIALE INNOVATIE
Het betrekken van medewerkers bij uw 
beleidsvoering wordt sociale innovatie genoemd. 
Een organisatie die sociale innovatie toepast, maakt 
actief gebruik van de ideeën van de medewerkers 
om de eigen organisatie te verbeteren en te 
innoveren. Worden de mogelijkheden van 
sociale innovatie op dit moment goed benut in 
Nederland? Helaas is hier nog volop ruimte voor 
verbetering. Uit de medewerkersonderzoeken van 
Eff ectory blijkt dat ideeën van medewerkers nog 
steeds nauwelijks gebruikt worden bij belangrijke 
beslissingen in organisaties. De stelling ‘Ik word 
betrokken bij belangrijke beslissingen binnen 
mijn organisatie’ is in 2013 gemiddeld met een 4,6 
beoordeeld. Een dikke onvoldoende. In 2005 werd 
nog een 5,2 voor deze stelling gegeven. Het cijfer 
neemt elk jaar geleidelijk af.

Wilt u inschatten in hoeverre uw organisatie 
momenteel open staat voor sociale innovatie? 
Toets het door uw medewerkers de volgende 
vragen te stellen: 
•   Ben je op de hoogte van de uitdagingen en 

dilemma’s waar we als organisatie voor staan?
•   Is jou weleens gevraagd wat er kan verbeteren in 

de organisatie? 
•  Merk je dat we hier dan ook werkelijk mee aan de 

slag gaan?
•  Staat het management open voor veranderingen? 
•  Zijn we er allemaal op gericht om handiger en 

slimmer te werken? 

13
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mensen het werk kunnen blijven doen waar ze zo 
trots op zijn.’
De Blok gaat vaak zelf de wijk in. ‘Men vindt 
het belangrijk dat ik weet waar ik het over heb. 
Dat ze me kennen en dat er geen grote afstand 
is. Ze bellen me gelukkig ook heel gemakkelijk.’ 
Het feit dat er elke maand 150 tot 200 nieuwe 
werknemers bij komen en er inmiddels meer dan 
8000 werknemers bij Stichting Buurtzorg wer-
ken, wordt in de wijken niet gemerkt. Ieder blijft 
z’n eigen clubje houden. Met visiebijeenkomsten 
in de regio, opleidingen en trainingen, maar ook 
feestjes en sportdagen wordt zo veel mogelijk 
saamhorigheid gecreëerd.

iPad
Ondanks de redelijk hoge gemiddelde leeftijd 
van 48 jaar, is De Blok niet bang voor vergrij-
zing. ‘We hebben een mooie mix van leeftijden. 
De jongeren kunnen de wat ouderen leren hoe 
ze met de iPad om moeten gaan en de ouderen 
kunnen hun ervaring met de jongeren delen.’ 
Bovendien vindt hij de term vergrijzing ‘grote 
onzin’. ‘Je kunt het ook “verwijzing” noemen. 
Daarbij zijn mensen tussen de 50 en 60 heel 
stabiel: ze zijn bijna nooit ziek en hebben 
geen kinderen meer in huis, waardoor ze heel 
flexibel zijn.’
De Blok is tevreden met zijn werknemers. Net als 
zijn werknemers tevreden zijn met hun werk en 
de cliënten met Stichting Buurtzorg. ‘Sinds onze 
start scoren we het hoogst op cliënttevredenheid. 
Er zijn heel veel mensen die  zitten te wachten 
totdat het misgaat met ons bedrijf, maar voorlo-
pig moet ik hen teleurstellen’, lacht hij.

De man die in 2007 
Stichting Buurt-
zorg oprichtte en 
daarmee vrijwel 
alle mogelijke ma-
nagementprijzen 

won, is heel gewoon gebleven. Zelfs nu zijn idee 
van zelfsturende wijkteams, waarin de verpleeg-
kundigen zelf bepalen hoeveel tijd en zorg ze aan 
een cliënt besteden, de wereld verovert. Dit alles 
gebeurt zonder enige poeha. ‘We proberen de 
ballast die mensen in de zorg vaak voelen zo veel 
mogelijk weg te nemen.’ Dat betekent in de prak-
tijk dat er geen hiërarchie is, dat de verpleegkun-
digen zelf hun teams samenstellen en er geen 
managers zijn. De Blok: ‘Er zit toch niemand te 
wachten op een leidinggevende? Gelukkig heb je 
wel collega’s in alle soorten en maten.’ 
Maar het blijft een continue uitdaging om de 
platte organisatiestructuur in stand te houden. 
Met alle ontwikkelingen in de zorgsector is de 
kans groot dat de bureaucratie toch gaat toe-
nemen. ‘Die moeten we buiten de deur zien te 
houden. Onze mensen moeten zich met belang-
rijkere zaken bezighouden: hun dagelijkse werk.’ 
Dat neemt niet weg dat ook die mensen zich 
zorgen maken over de bezuinigingen in de zorg. 
De Blok merkt dat de onzekerheid toeneemt 
over het feit dat vanaf volgend jaar de zorg niet 
meer betaald wordt vanuit de AWBZ, maar door 
de zorgverzekeraars. ‘Ik probeer een actieve rol 
te spelen in de discussies. Door de jaren heen 
hebben we als Stichting Buurtzorg een soort 
voorbeeldrol gekregen; men kan niet zomaar 
om ons heen. Intern moeten we zorgen dat onze 

BUREAUCRATIE BUITEN 
DE DEUR HOUDEN
Het succes van Jos de Blok en zijn Stichting Buurtzorg reikt tot ver buiten de 
landsgrenzen. De formule blijft dezelfde: geen managers, geen poeha.

Tekst Eveline Domevscek Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS: 

8000

HOOFDKANTOOR: 

ALMELO

JAAROMZET:

270 MILJOEN EURO

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 

48 JAAR

MAN/VROUW: 

97% VROUW, 3% MAN
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‘Niemand zit toch te wachten 
op een leidinggevende?’

NAAM:  JOS DE BLOK

LEEFTIJD:  54 JAAR

FUNCTIE:  DIRECTEUR

INSPIRATIEBRON:  MIJN 

MOEDER. MAAR OOK 

DE BEZIELING VAN MIJN 

COLLEGA’S.

ZOU OOIT NOG 

WELEENS:  SAMEN 

MET MIJN VROUW EEN 

LANGE REIS MAKEN. EN 

DAN DE KILIMANJARO 

BEKLIMMEN.

> 1000 medewerkers

15

winnaar
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Wat gaat Google’s zelfrijdende 
auto in de toekomst be-
tekenen voor vervoer- en 
transportbedrijven, autofa-
brikanten, schadeherstellers, 

verzekeraars en wegbeheerders? Dat is het type vraag waar 
Guido Heezen, directeur van onderzoeksbureau Effectory, 
zich graag mee bezighoudt. Technologische vernieuwingen 
hebben impact op organisaties, zo blijkt keer op keer, en 
dwingen hen om continu te veranderen en moderniseren. 
Stilstaan is geen optie, daarvan is Heezen overtuigd. ‘Stel 
dat de zelfrijdende auto echt tot wasdom komt, dan kan dat 
een enorme impact hebben op alle branches die met trans-
port te maken hebben. Als werkgever in zo’n branche wil je 
daar toch op anticiperen.’
Dat technologische innovaties complete bedrijfstakken over-
hoop kunnen gooien, hebben de reisbureaus, de retail, tele-
com, media en entertainmentwereld al aan den lijve onder-
vonden. Technologische disruptie kan daarnaast ook zichtbaar 
zijn in een specifiek bedrijfsproces. Denk aan klantenservice 
die tegenwoordig ondenkbaar is zonder de inzet van sociale 
media. Heezen: ‘We zien de laatste tijd platforms als Airbnb 
en Uber opkomen, die bedreigend zijn voor het hotelwezen 
en de taxibranche. Waarom nog wachten op een willekeurige, 
vaak chagrijnige taxichauffeur van een ouderwetse taxicen-
trale als je via Uber kunt kiezen voor een chauffeur met de 
beste ratings en waaraan je bovendien minder betaalt? Deze 
toepassingen van technologie maken het mogelijk om meer 
waarde te creëren voor consumenten en daarom zijn het zulke 
geduchte nieuwe concurrenten.’ 
Om geen klanten kwijt te raken moeten bestaande bedrij-
ven zich dus voortdurend aanpassen aan de omgeving. Een 
van de belangrijkste succesfactoren bij die verandering is 

de mate van betrokkenheid en bevlogenheid van medewer-
kers, weet Heezen. ‘Zo veel mogelijk medewerkers moe-
ten hun voelsprieten uitsteken, niet alleen de CEO of de 
ontwikkelafdeling. Dat levert enerzijds waardevolle input 
op, want met z’n allen zie je veel meer dan in je eentje. 
Anderzijds zijn medewerkers die zelf constateren dat de 
omgeving verandert ook sneller doordrongen van de nood-
zaak tot koerswijzigingen. Die alertheid en wendbaarheid 
ontstaat als medewerkers zich betrokken voelen bij het 
bedrijf en gepassioneerd zijn over hun werk.’

Leiderschap
Succesvolle organisaties scoren aantoonbaar goed op bevlo-
genheid en betrokkenheid van hun medewerkers, aldus Hee-
zen. Voorbeelden zijn Stichting Buurtzorg, KLM en Jumbo. 
Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Heezen: ‘Zeer belangrijk is 
een cultuur van vertrouwen. Medewerkers moeten ervan op 
aan kunnen dat er goed met hun belangen wordt omgegaan.’ 
Een duidelijke missie en inspirerend leiderschap zijn een 
paar van de andere succesfactoren (zie ook kader).
Als de succesfactoren duidelijk zijn, waarom falen zo veel 
organisaties dan? Heezen: ‘Vaak weten zowel de directie als 
de medewerkers wel hoe het zou moeten, maar komen ze er 
toch niet uit. Dat heeft vaak te maken met interne politiek. 
Mag je als medewerker bijvoorbeeld slimmer zijn dan je 
baas? Ook ingesleten structuren belemmeren vooruitgang. 
We deden het altijd zo, dus waarom veranderen? Vergeet 
ook niet dat directies vaak niet meer zijn dan een soort 
middle management. Ze staan elk kwartaal onder druk van 
hun raad van commissarissen of aandeelhouders om goede 
resultaten te laten zien, anders breekt er paniek uit.’
De performance druk ziet Heezen als een van de belang-
rijkste oorzaken van een gebrek aan modernisering. ‘Inno-

ANTICIPEREN
OP DISRUPTIE 
Hoe hoger medewerkers scoren op bevlogenheid en betrokkenheid, hoe beter 
hun organisatie het doet. Waarom zijn bevlogenheid en betrokkenheid zo belangrijk 
en waarom zorgen dan niet alle organisaties daarvoor? Guido Heezen legt uit.

Tekst Anton van Elburg   Foto Peter de Jong

Het belang van bevlogen en betrokken medewerkers
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veren is een gevaarlijk spel waarvan de uitkomsten niet ge-
garandeerd goed zijn. De organisaties die wel goed inspelen 
op de technologische veranderingen, kennen vaak minder 
performance druk. Vaak zijn het start ups als Airbnb, soms 
zie je het bij satellietbedrijven van grotere spelers zoals de 
nieuwe bank Knab.’ 
Ook sterk leiderschap speelt een rol. Heezen: ‘Er zijn lei-
ders die zeggen: we doen het gewoon. Vooral in de zorg en 
in toenemende mate in het onderwijs zie je dat terug. Dat 
komt ook omdat de noodzaak tot verandering in die secto-
ren ontzettend hoog is.’ 

Generatie Y
Niet te onderschatten is daarnaast het verschil in arbeids-
ethos en attitude tussen generaties, aldus Heezen. De 
generatie Y (geboren na 1980) vindt de balans tussen werk 
en privé zeer belangrijk. Naast hun werk hebben ze tal van 
andere zaken waar ze graag tijd aan besteden. De gene-
raties daarboven snappen dat niet, want zij zijn zelf meer 
gewend om zich te focussen op hun baan en daar veel voor 
opzij te zetten. Heezen: ‘De generatie Y vraagt meer van 
werkgevers. Zij zeggen: “ik werk voor je zolang je me boeit”. 
Overigens geldt dit vooral voor de jongere hoogopgeleiden. 
Andere groepen hebben niet zo veel te eisen.’
Wil je als organisatie je medewerkers optimaal inzetten bij het 
anticiperen op verandering, dan zul je de ‘hoe’-vraag moeten 
stellen, zegt Heezen. ‘Hoe geef je leiding, hoe betrek je mensen 
bij de zaak, hoe stimuleer je bevlogenheid? Kortom: hoe or-
ganiseer je het proces? Is dat strikt hiërarchisch, of laat je het 
meer aan de mensen zelf over? Welke vorm je kiest, verschilt 
per situatie en type organisatie. Dat er een goed doordacht 
antwoord nodig is op deze vraag, lijdt geen twijfel. Want alleen 
met bevlogen en betrokken medewerkers maak je kans tot de 
winnaars in de markt te gaan behoren.’

7 geheimen van goed werkgeverschap

Wat onderscheidt Beste Werkgevers van de 
organisaties die de lijst niet halen? Deze zeven 
kenmerken zijn bepalend voor succes.

1. Een aansprekende richting van de organisatie
2. Een inspirerende directie
3. Weg met onnodige regels en procedures 
4. Het terugdringen van onnodig management
5. Het waarderen van specialisten
6. Het toepassen van sociale innovatie 
7. Het delen van informatie

Lees meer op:
www.eff ectory.nl/trends/goed-werkgeverschap

GUIDO HEEZEN
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Nieuw organiseren, het is dé trend 
van dit moment. Veel innovatieve 
organisaties zijn er volop mee bezig. 
Zij kiezen voor zelfsturende teams en 
schrappen traditionele management-

lagen. Er ontstaat ruimte voor handelingsvrijheid en persoon-
lijke invulling van vakmanschap. Met als doel: meer werkple-
zier en betere resultaten! Het klinkt ideaal. Maar werkt nieuw 
organiseren goed voor elke organisatie?
Guido Heezen, directeur van onderzoeksbureau Effectory, 
vindt een nuancering op zijn plaats. ‘Traditioneel ingerichte 
organisaties lijken qua structuur het meest op een kerst-
boom’, zegt Heezen. ‘De beslissers zitten in de piek, daaron-
der volgt een managementlaag – de denkers – en de brede 
onderlaag wordt gevormd door uitvoerende medewerkers, 
de doeners. Tot voor kort waren vrijwel alle organisaties in 
Nederland volgens dit principe ingericht. En alle actuele 
opvattingen ten spijt, voor een deel van die organisaties 
werkt dit model nog steeds naar behoren. Er is immers sta-
biliteit, duidelijkheid en structuur. Zowel medewerkers als 
managers weten precies waar ze aan toe zijn. Maar nadelen 
zijn er zeker ook. Zo ervaren veel medewerkers een matige 
betrokkenheid bij de organisatie. Targets halen zonder ken-
nis van de hogere doelen van de organisatie en zonder enige 
inbreng over de beste invulling van het werk motiveert op 
de lange termijn nu eenmaal niet. Het leidt tot een hoger 
verzuim, een lagere productiviteit en met name tot minder 
innovatief vermogen. Uit medewerkerstevredenheidson-
derzoek van Effectory blijkt dat ruim 35 procent van de 
medewerkers geen idee heeft wat de doelen van de organi-
satie zijn. Hier is nog een wereld te winnen. Medewerkers 
werken zo minder efficiënt en ervaren minder werkplezier 

dan mogelijk is. En de organisatie ontwikkelt langzamer.’
Heezen ziet dat er nu een frisse wind waait door veel tra-
ditionele, hiërarchische organisaties. Regels en procedures 
maken plaats voor zelfsturing en eigen verantwoordelijk-
heid. Dit proces wordt versterkt door de razendsnelle 
technologische ontwikkelingen. Er is immers steeds meer 
informatie beschikbaar voor medewerkers op elk niveau 
in een organisatie, bijvoorbeeld via Google, Yammer of de 
digitale kennisbank op het intranet. 

Hutten bouwen
Heezen: ‘Vroeger hadden traditionele managers nog meer 
kennis tot hun beschikking dan hun medewerkers, tegen-
woordig is dit vaak niet meer het geval. Strakke aansturing op 
basis van die kennis is daarom niet meer noodzakelijk. Mede-
werkers zijn zelf prima uitgerust om beslissingen te kunnen 
nemen. Teams werken autonoom en Nieuw organiseren is 
eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Het is in principe een heel 
natuurlijk proces. Onze verre voorouders organiseerden zich-
zelf al in groepen om zo efficiënt mogelijk te jagen of samen 
hutten te bouwen. Iedereen kreeg een duidelijke taak, werkte 
samen en profiteerde mee van de opbrengst. Pas ten tijde van 
de industriële revolutie zijn we verwijderd geraakt van deze 
natuurlijke manier van organiseren en werden complexere 
organisatievormen ontwikkeld.’ 
Maar werken zelfsturende teams en autonome medewer-
kers nu verfrissend en goed in elke organisatie? Worden 
goede resultaten en werkplezier zo gewaarborgd? Heezen: 
‘Nee, dat is naar mijn mening veel te kort door de bocht. De 
beste organisatievorm is per organisatie uniek en afhan-
kelijk van de situatie. Het liefst laat je medewerkers hier 
zelf over meedenken om de organisatie samen zo handig 

HIËRARCHIE OF 
ZELFSTURING?
Wat is beter, een hiërarchisch geleid bedrijf of een organisatie met zelfsturende 
teams? Dat hangt volledig van de situatie af, vindt Guido Heezen.

Tekst Anton van Elburg

Van nieuw organiseren naar situationeel organiseren



19

mogelijk in te richten. Dit kan in de ene situatie heel stu-
rend zijn, als dit bijvoorbeeld past bij de uit te voeren taak 
of als medewerkers aangeven die controle en duidelijkheid 
prettig en veilig te vinden. In de andere situatie kan vol-
ledige vrijheid juist het beste zijn wat er is. Bijvoorbeeld als 
medewerkers in hun passie werken en hun werk als hobby 
beschouwen. Sturing is dan nauwelijks nodig om goede 
resultaten te stimuleren.’

Maatwerk
Heezen pleit daarom voor situationeel organiseren. ‘Net als 
bij situationeel leiderschap is het verstandig om in te spelen 
op de behoeften van de mensen die het werk uitvoeren, 
de medewerkers. Van een strak gecontroleerde organi-
satie overgaan naar volledig zelfsturende teams is niet 
altijd gewenst. Medewerkers kunnen zich verloren voelen 
en leiderschap missen. Anderzijds werken verstikkende 
protocollen, wanneer er behoefte is aan eigen invulling, ook 
averechts. De dialoog hierover aangaan met medewerkers 
zorgt uiteindelijk voor het beste resultaat. Investeer in een 
maatwerkoplossing. Deze investering verdient elke organi-
satie uiteindelijk ruimschoots terug!’
Een goed voorbeeld van een mengvorm is KLM. Heezen: 
‘De operatie van de luchtvaartmaatschappij is uiteraard 
strak hiërarchisch georganiseerd en er is geen luchtreiziger 
die dat anders zou willen. Maar in de klantenservice is veel 
ruimte voor eigen initiatief. Zo klaagde een reiziger op Twit-
ter dat hij zo lang in de rij moest staan en dat het zo warm 
was. Een KLM webcare-medewerker signaleerde de klacht 
en liet direct flesjes water aanrukken. Een mooi voorbeeld 
van eigen verantwoordelijkheid nemen.’ 

Top 3 Beste Werkgevers
met minder dan 1000 medewerkers

  Beste Werkgevers Score

1 ZLM Verzekeringen .........................................................8,1
2 Rijk Zwaan.............................................................................8,0
3 De nieuwe Marke .............................................................. 7,8

Top 3 Beste Werkgevers
met meer dan 1000 medewerkers

Beste Werkgevers Score

1 Stichting Buurtzorg ........................................................8,7
2 JP van den Bent stichting ..........................................8,1
3 Vanderlande ........................................................................8,1

Top 3 Beste Werkgevers
met meer dan 10.000 medewerkers

Beste Werkgevers Score

1 KLM Royal Dutch Airlines ........................................... 7,7
2 Scania Production Zwolle .......................................... 7,5
3 Shell Nederland ................................................................. 7,5
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 BESTE WERKGEVERS 
TREKKEN DE
BESTE MENSEN! 
Het heeft alleen zin om talenten binnen te halen als ze vervolgens ook 
enthousiast blijven. Goed werkgeverschap en employer branding hebben 
daarom alles met elkaar te maken.

Tekst Anton van Elburg   Foto Frank Groeliken

Het succes van een organisatie 
hangt af van het talent, de gedre-
venheid en de ervaring van de 
medewerkers. Elke organisatie wil 
dus de beste medewerkers binnen 

de muren halen en houden. Goed werkgeverschap is daarbij 
een cruciale factor, is de stellige overtuiging van Lennard 
Hoogenraad, algemeen directeur van VNU Vacature Media. 
Hoogenraad: ‘Hoe zorg je er als bedrijf voor dat de beste 
mensen juist bij jou willen komen werken? En hoe voorkom 
je als werkgever dat de beste mensen vertrekken? Dat lukt 
alleen door enerzijds een imago op te bouwen als aantrek-
kelijke werkgever en anderzijds dat imago binnen het bedrijf 
gestand te doen, zodat de medewerkers trots en enthousiast 
zijn. En nog beter: dat ook delen met buitenstaanders. Dat 
enthousiasme ontstaat als er een match is tussen de ambities 
van werkgever en medewerker. Uiteraard spelen de arbeids-
voorwaarden een rol, maar vergeet ook niet de mogelijkheden 
tot persoonlijke ontwikkeling, de sfeer en de ontwikkeling van 
een bedrijf.’

Employer branding
Werkgevers die zich willen profileren op de arbeidsmarkt, ook 
wel employer branding genoemd, doen er dus goed aan zich 
ook nadrukkelijk bezig te houden met goed werkgeverschap. 
De kenmerken van het werkgeversmerk en alles wat erbij 
komt kijken – visie, waarden en resultaten – moeten samen-
gevat worden in een strategisch recruitmentplan waarmee de 
organisatie aan de slag kan om nieuwe medewerkers aan te 
trekken, aldus Hoogenraad.
De vertaling van het strategisch recruitment plan in een ‘em-
ployer brand’ leidt tot een bepaald imago van de organisatie 

op de arbeidsmarkt; hoe aantrekkelijk ben je voor je doelgroep 
als werkgever? Essentieel is volgens Hoogenraad dat het 
imago dat je neerzet op de arbeidsmarkt correspondeert met 
de werkelijkheid. ‘Als een potentiële medewerker van buiten 
naar binnen kijkt, mag hij of zij niet voor vervelende verras-
singen komen te staan. Als de werkelijkheid niet klopt met 
het imago, dan wordt dat tegenwoordig al snel afgestraft via 
sociale media. Binnen ons eigen bedrijf kwam onlangs een 
nieuwe medewerker spontaan op me af en zei dat de sfeer op 
de werkvloer inderdaad zo was als we op onze site voorspiege-
len. Dat vind ik mooi.’

Onderzoek
Goed werkgeverschap staat bij veel organisaties hoog op de 
agenda, getuige het Beste Werkgeversonderzoek dat in dit 
magazine wordt gepresenteerd. Maar hoe belangrijk vin-
den werkgevers hun profilering op de arbeidsmarkt? VNU 
Vacature Media deed er recent onderzoek naar en van de 
242 respondenten gaf 56 procent aan dat employer branding 
(heel) belangrijk is voor de organisatie. Vreemd genoeg wordt 
die mening niet evenredig vertaald in actie, want slechts 6 
procent geeft aan dat hun organisatie er heel actief mee bezig 
is. Ruim 30 procent doet zelfs weinig tot niets aan hun imago 
als werkgever. ‘Een gemiste kans,’ zegt Hoogenraad, ‘want 
een merk ontstaat niet zomaar. Nu beginnen met employer 
branding betekent helaas niet dat je imago als aantrekkelijke 
werkgever binnen een paar maanden staat; daar gaat echt een 
aantal jaren overheen.’
De urgentie van employer branding zal toenemen, verwacht 
Hoogenraad. ‘Een aantal jaren geleden riepen we dat er een 
“war for talent” zou ontstaan. Door de opeenvolgende econo-
mische recessies en de bijbehorende werkloosheid is die term 
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uit beeld geraakt. Maar in sommige sectoren, zoals de tech-
niek en zeker ook de ICT, is de strijd om de beste mensen wel 
degelijk nog steeds gaande. Ik verwacht dat als de economie 
verder aantrekt, werkend Nederland meer vertrouwen krijgt 
en daardoor ook makkelijker van baan durft te veranderen. 
Die toenemende arbeidsmobiliteit, en wellicht ook een toene-
mende werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, leidt ertoe dat 
bedrijven ook voor andere functiegroepen meer moeten gaan 
doen om de juiste mensen binnen te halen en binnen te hou-
den. Organisaties die dan al hun “werkgeversmerk” gevestigd 
hebben, zijn dan sterk in het voordeel.’ 

Plan
Stel dat een organisatie (meer) aan employer branding wil 
gaan doen, waar begin je dan? Hoogenraad legt uit: ‘Het beeld 
van een organisatie dat naar buiten toe uitgedragen wordt, 
moet consistent zijn in alle uitingen. Om een klein voorbeeld 
te noemen: ik wil dat voor onze organisatie de algemene 
teksten in een vacatureadvertentie niet afwijken van wat we in 
een persbericht schrijven over onszelf. Je ziet dus dat employ-
er branding ook te maken heeft met andere vormen van pr en 
marketing. Omdat employer branding niet op zichzelf staat, 
is het nodig een strategisch recruitmentplan te schrijven. 
Aan de hand van de strategie en doelen van de onderneming 
kun je bepalen welk soort mensen je zoekt in verschillende 
disciplines. Per discipline en doelgroep is het dan van belang 
te onderzoeken wat zij belangrijk vinden in de relatie tot de 
werkgever. Wat moet je bieden om als een aantrekkelijke 
werkgever gezien te (blijven) worden. Op basis daarvan kun 
je een effectief communicatieplan maken en dat consistent 
toepassen. Niet alleen op je eigen website, maar ook in adver-
tenties, verhalen die je wilt vertellen in de media, en als input 
voor de selectie van kandidaten en voor het voeren van sollici-
tatiegesprekken. Employer branding gaat dus veel verder dan 
alleen het plaatsen van een advertentie of advertorial.’ 
Uiteindelijk draait het om de match tussen werkgever en 

medewerker. Hoogenraad is algemeen directeur van VNU Va-
cature Media, een bedrijf dat de eerste match tussen werkge-
vers en werkzoekenden tot stand brengt. Die match zoekt hij 
natuurlijk zelf ook bij het werven van medewerkers voor VNU. 
‘Mijn uitgangspunt is dat alle medewerkers even belangrijk 
zijn, van de receptioniste tot de commercieel directeur. Elk 
draagt met zijn of haar eigen kwaliteiten en verantwoordelijk-
heden bij aan het succes van ons bedrijf. Daarom wil ik ieder-
een spreken en kennen. Mensen moeten zichzelf kunnen zijn 
op de werkvloer, successen kunnen delen. Ook weten dat het 
niet meteen bijltjesdag is als ze een keer een fout maken. Dan 
ontstaat gedrevenheid en trots en dan zie je die emoties op de 
werkvloer. Dat hebben we nodig. Succes behaal je met elkaar.’

Feiten en cijfers
VNU Vacature Media voerde in de zomer van 2014 
een onderzoek uit naar employer branding. Van de 
242 respondenten werkt de helft bij bedrijven met 
meer dan 500 medewerkers. De functies waaruit ze 
verantwoording hebben voor employer branding zijn 
vooral HR-manager (19 procent), HR-adviseur (18 
procent) of communicatiespecialist (16 procent).

Meet uw organisatie het succes van employer 
branding?

Niet ............................................................................................ 42%
Nauwelijks ............................................................................. 22%
Globaal .................................................................................... 22%
Enkele onderdelen ............................................................. 11%
Heel nauwkeurig ................................................................... 3%

Welk budget heeft uw organisatie op jaarbasis 
beschikbaar voor employer branding?

Geen budget ........................................................................ 26%
< 10.000 euro ...................................................................... 30%
10.001 - 25.000 euro .........................................................14%
25.001 - 50.000 euro ........................................................10%
50.001 - 100.000 euro ......................................................12%
> 100.000 euro .......................................................................9%

In hoeverre speelt de interne medewerkers-
tevreden heid een rol in uw externe employer 
branding?

Geen ............................................................................................9%
Zeer klein ................................................................................15%
Klein .......................................................................................... 26%
Groot ........................................................................................ 32%
Zeer groot ............................................................................... 17%

Lees meer op: 
www.vnuvacaturemedia.nl/onderzoeken

LENNARD HOOGENRAAD
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STICHTING BUURTZORG
BRANCHE:  ZORG - VERZORGING, 

VERPLEGING & THUISZORG

MEDEWERKERS:  8000

Buurtzorg wil goede oplossingen bieden voor 

mensen die tijdelijk of blijvend afhankelijk zijn 

van zorg en/of ondersteuning. Buurtzorg levert 

met kleine, zelfsturende teams van maximaal 

twaalf personen verpleging en verzorging thuis. 

Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende 

teams, kan er beter worden aangesloten bij de 

specifi eke wensen en behoeften van de cliënt. 

In de teams werken (wijk)verpleegkundigen sa-

men met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun 

oplossend vermogen en professionaliteit ten 

volle worden benut. Buurtzorg wil toonaange-

vend zijn in de diensten die ze levert. Kwalitatief 

hoogwaardige zorg, geleverd door bevlogen 

professionals. Buurtzorg is een maatschappelijk 

betrokken en sociale werkgever. Autonomie 

en professionaliteit staan hoog in het vaandel. 

Door te werken met zelfsturende teams heb-

ben medewerkers grote invloed op alles wat 

met hun dagelijks werk te maken heeft. Het 

meest trots is de stichting op de bevlogenheid 

en de deskundigheid van haar medewerkers, 

waardoor ze iedere dag opnieuw de beste zorg 

leveren. 

JP VAN DEN BENT 
STICHTING
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  2195

De JP van den Bent stichting ondersteunt 

mensen met een verstandelijke beperking. De 

vraag van de cliënt staat voorop bij het ont-

wikkelen van dienstverlening. De organisatie 

kent een doe-cultuur. Wat wordt gezegd, 

wordt gedaan. Medewerkers bepalen de kwa-

liteit van de dienstverlening. De ontwikkeling 

van medewerkers is daarom essentieel. Door 

middel van het ontwikkelings- en opleidings-

plan wordt voortdurend in de medewerker ge-

investeerd. Daarbij wordt enerzijds rekening 

gehouden met de individuele leervraag van de 

medewerker en anderzijds volgt de mede-

werker de ontwikkelingen van de organisatie. 

Om optimaal de vraag van de cliënt te volgen, 

moeten medewerkers handelingsvrijheid 

hebben. Van medewerkers wordt verwacht 

dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, 

vanzelfsprekend ook verantwoordelijkheid 

afleggen en transparant zijn. Hierbij krijgen 

ze de ruimte om fouten te maken en te leren, 

maar ook het werk naar eigen inzicht, binnen 

kaders, in te richten. Medewerkers ervaren 

een hoge regelcapaciteit in het werk. Nieuwe 

medewerkers mogen zelf nadenken en daad-

werkelijk aandacht aan cliënten besteden. Dit 

resulteert in een hoge tevredenheid en een 

prettige werksfeer.

VANDERLANDE
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  1300

De missie van Vanderlande Industries is het 

verbeteren van de bedrijfsprocessen van haar 

klanten en het versterken van hun concur-

rentiepositie door de levering van geauto-

matiseerde material-handlingsystemen en 

bijbehorende diensten. Vanderlande Indus-

tries streeft ernaar de logistieke processen 

en prestaties van klanten te verbeteren; nu, 

morgen en gedurende de gehele levenscyclus.

Haar systemen en bijbehorende diensten 

maken een snelle, betrouwbare en minder 

arbeidsintensieve afhandeling mogelijk van 

goederen in distributiecentra en sorteerfaci-

liteiten van post- en pakketbedrijven, evenals 

van de bagageafhandeling op luchthavens. 

De organisatie is trots op de bevlogenheid, 

kennis en trots van haar medewerkers. De 

mensen staan centraal: Teamplay en Owner-

ship staan hoog in het vaandel. Vanderlande 

Industries is een internationale, multidisci-

plinaire projectenorganisatie en biedt een 

innovatieve technische werkomgeving met 

volop ontwikkelmogelijkheden, mede dankzij 

een eigen Vanderlande Academy en talenten-

programma’s.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

97,1%

STICHTING BUURTZORG
ALMELO
0900-6906906
WWW.BUURTZORGNEDERLAND.COM

8,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+23,3%

1

ROLDUIDELIJKHEID

+22,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

95,4%

JP VAN DEN BENT STICHTING
DEVENTER
0570-665770
WWW.JPVANDENBENT.NL

8,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+18,9%

2

BETROKKENHEID

+18,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

96,4%

VANDERLANDE
VEGHEL
0413-494949
CARRIERE.VANDERLANDE.NL

8,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+18,9%

3

BEVLOGENHEID

+17,0%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

LANDAL GREENPARKS 
BRANCHE:  HORECA, RECREATIE, 

TOERISME & CULTUUR

MEDEWERKERS:  1900

Landal GreenParks beheert en exploiteert 

74 bungalowparken in zeven landen. Landal 

biedt onvergetelijke vakanties dicht bij de na-

tuur en maakt zich sterk voor natuur, gast en 

samenleving. Dit doet zij door duurzaam en 

betrokken te ondernemen. Landal stimuleert 

een duurzame bedrijfsvoering voor parken en 

kantoren. Voor medewerkers staat duurzame 

inzetbaarheid met de focus op vitaliteit en 

talentontwikkeling volop in de aandacht. Een 

ander belangrijk onderdeel is de Count-on-me 

instelling: de gedrevenheid van medewerkers 

om verwachtingen van gasten, eigenaren en 

collega’s te overtreffen. Deze identiteit zorgt 

voor trotse en betrokken medewerkers die dit 

vervolgens uitdragen. De identiteit zit van bin-

nen en dat merken de gasten van Landal. Landal 

GreenParks biedt jaarlijks circa 550 stageplaat-

sen aan en mag zich ‘Stagebedrijf van het Jaar’ 

noemen vanwege het intensieve contact met 

het hoger onderwijs, intensieve stagebegelei-

ding en het feit dat veel stagiairs via hun stage 

een vaste baan vinden.

SCHIPHOL GROUP
BRANCHE:  TRANSPORT & LOGISTIEK

MEDEWERKERS:  1665

Schiphol Group is een luchthavenonder-

neming met als belangrijkste luchthaven 

Amsterdam Airport Schiphol. De missie van 

Schiphol Group is Nederland te verbinden 

met belangrijke economische, politieke en 

culturele centra in de wereld. Haar ambitie 

is om Europe’s Preferred Airport te zijn en te 

blijven. De luchthaven Schiphol, het netwerk 

van KLM en haar SkyTeam-partners en de 

regio Amsterdam zijn samen uitgegroeid tot 

de Mainport Schiphol. Deze Mainport is een 

krachtig vliegwiel voor economische groei, 

banen en dynamiek voor de regio Amsterdam 

én voor Nederland. Schiphol Group is trots op 

haar betrokken medewerkers die de uitdaging 

blijven zoeken en in beweging willen blijven. 

Een medewerker vertelt: ‘De speciale rol die 

Schiphol vervult in de samenleving maakt 

werken bij Schiphol Group leuk. Schiphol is 

een unieke “hotspot”, een stad op zich. Geen 

dag is hetzelfde. Wanneer ik in de terminal 

ben en de blije gezichten van de passagiers 

zie, voel ik me trots dat ik voor Schiphol 

mag en kan werken. Als je als medewerker 

enthousiast en bevlogen bent, is op deze plek 

alles mogelijk.’

KLM ROYAL DUTCH 
AIRLINES
BRANCHE:  TRANSPORT & LOGISTIEK

MEDEWERKERS:  34000

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is 

met haar 95 jaar de oudste, nog onder haar 

oorspronkelijke naam opererende luchtvaart-

maatschappij ter wereld. Met behoud van 

eigen identiteit worden drie kernactiviteiten 

gecoördineerd: vervoer van passagiers, vracht 

en vliegtuigonderhoud. KLM biedt medewer-

kers een stimulerende werkomgeving en kent 

een grote verscheidenheid aan bedrijfsonder-

delen, werkzaamheden, culturele achtergron-

den, opleidingsniveaus en specialismen. Een 

werknemer bij KLM kan gedurende zijn of haar 

loopbaan werkzaam zijn in veel verschillende 

takken van sport. Elke KLM’er is belangrijk, 

zowel op het platform als in de bagagekelder, bij 

de techniek of vracht, op kantoor of in de opera-

tie. KLM volgt vanuit goed werkgeverschap de 

maatschappelijke ontwikkelingen op de voet 

en biedt haar medewerkers arbeidsvoorwaar-

den en doorgroeimogelijkheden die daarop 

aansluiten of zelfs vooruitlopen. Passie, energie, 

daadkracht en denkkracht zijn eigenschappen 

die kenmerkend zijn voor veel KLM’ers. Als je 

bij KLM werkt, maak je deel uit van de grote, 

blauwe familie. KLM’ers vertrouwen op elkaars 

enthousiasme, fl exibiliteit en slagkracht. Met 

elkaar, met de inzet van ieders individuele capa-

citeiten kan KLM vooroplopen in de internatio-

nale luchtvaart.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

92,8%

LANDAL GREENPARKS
LEIDSCHENDAM
070-3003500
WWW.LANDAL.NL

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,0%

4

KLANTGERICHTHEID

+12,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94,0%

SCHIPHOL GROUP
SCHIPHOL
020-6018919
WWW.SCHIPHOL.NL

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,3%

5

TEVREDENHEID

+11,9%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

89,1%

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
SCHIPHOL
020-6499123
WWW.KLM.COM

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+13,1%

6

ROLDUIDELIJKHEID

+13,1%
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en gaan in teams “de hei op” voor reflectie. Het 
is hard werken, maar er is ook tijd voor de zachte 
kant. En als het op calamiteiten aankomt, dan 
is onze organisatie ijzersterk. Dat zag je met de 
ramp met vlucht MH17, en eerder met de aswolk. 
Op zulke momenten weet iedereen precies wat 
hij of zij moet doen.’

Beste luchthaven
Schiphol wordt regelmatig beloond met prijzen, 
ook vorig jaar weer: de beste luchthaven van 
Europa volgens Skytrax, de beste luchthaven 
volgens ACI Europe, en de beste luchthaven 
voor zakenreizigers (Business Traveller). ‘We 
zijn ‘Europe’s preferred airport’, zegt Kuijten. 
‘De grootste valkuil is om te denken: waarom 
veranderen? Dat moet dus wél, want de concur-
rentie is groot en je kunt geld maar één keer 
uitgeven. We hebben als Nederlandse luchthaven 
een kleine thuismarkt, dus we moeten op wereld-
schaal aantrekkelijk blijven voor transfers. We 
moeten zowel de luchtvaartmaatschappijen als 
de reizigers hierheen blijven halen én behouden.’ 
Schiphol Group heeft een aantal uitdagingen 
voor de toekomst. ‘De internationale concurren-
tie van andere luchthavens, strengere security-
eisen, de concurrentie van de taxfree winkels 
met online verkoop en de verbouwingen van het 
masterplan. We groeien nog elk jaar in passa-
giersvolume (vorig jaar ruim 52,5 miljoen, red.). 
Op dit moment verbouwen we onder meer de 
E-, F- en G-pier. Die krijgen een extra verdie-
ping, allemaal om het comfort en de efficiency te 
vergroten. Dat dit lukt, zonder da t de reizigers 
er veel van merken, ook op zomerse topdagen 
met bijna 190.000 passagiers, dáár zijn we erg 
trots op.’

De puur verzorgende 
rol van de werk-
gever hebben we 
achter ons gelaten’, 
zegt directeur HR 
Heleen Kuijten. 

‘Goed werkgeverschap zit volgens ons nu in een 
combinatie van eigen verantwoordelijkheid en 
ondersteuning van de werknemer. Het initiatief 
komt uit de medewerkers zelf. We willen ons als 
bedrijf blijven vernieuwen en daarom moeten de 
medewerkers dat ook doen. Mobiliteit vinden we 
belangrijk, het past inmiddels bij onze bedrijfscul-
tuur. Het betekent wel: elke vijf à zeven jaar een 
nieuwe functie, een andere inhoud aan je baan 
geven, een nieuw project onder de arm nemen 
of een andere stap. 15 procent van onze men-
sen vond vorig jaar een andere baan binnen het 
bedrijf. Dat is goed voor vernieuwing en voor de 
productiviteit. Bij Schiphol Group blijven mensen 
lang werken, dat willen ze zelf ook. Om dat goed 
te laten verlopen, moeten medewerkers zich blij-
ven ontwikkelen. Ze krijgen daarvoor een eigen 
budget voor “duurzame inzetbaarheid”: voor een 
loopbaanscan of een opleiding, maar de sport-
school kan ook. Die vernieuwing zit ook aan de 
top: ik ben er trots op dat we sinds kort een 50/50 
man-vrouwverhouding hebben in de directie.’
Dat de medewerkers zo graag bij deze werkgever 
blijven, heeft twee redenen: de trots en aantrek-
kingskracht die horen bij het werken op de lucht-
haven, en goede arbeidsvoorwaarden. Schiphol 
Group heeft het nieuwe werken omarmd. Er is 
een goede werk-privébalans en er zijn voldoende 
opleidingsmogelijkheden. Kuijten: ‘De bedrijfs-
cultuur is vriendelijk, zorgzaam voor elkaar. De 
medewerkers geven elkaar 360 graden feedback 

‘IEDERE 5 TOT 7 JAAR 
EEN NIEUWE STAP’
Medewerkers van Schiphol Group worden regelmatig gevraagd om een nieuwe 
stap te maken: een andere functie, een nieuw project, een andere werkplek.

Tekst Irina Mak  Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS: 

1665

HOOFDKANTOOR: 

SCHIPHOL

JAAROMZET:  1382 

MILJOEN EURO NETTO

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 

46 JAAR

MAN/VROUW: 

70% MAN, 30% VROUW
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‘Mobiliteit past bij 
onze bedrijfscultuur’

NAAM:  HELEEN KUIJTEN

LEEFTIJD:  48 JAAR 

FUNCTIE:  DIRECTEUR HR

INSPIRATIEBRON: 

ONDERNEMERS MET EEN 

EIGEN BEDRIJF EN VISIE

ZOU OOIT NOG WEL 

EENS:  TECHNISCH 

DIRECTEUR VAN 

FEYENOORD WILLEN 
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BRUNEL
BRANCHE:  ZAKELIJKE

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  2143

De missie van Brunel International is om 

leider in specifieke segmenten van de inter-

nationale arbeidsmarkt te zijn. Als autoriteit 

op nationale en internationale werving, is 

Brunel in staat om ontwikkelingen vroegtijdig 

te identificeren en haar klanten snel te helpen 

om te profiteren van deze ontwikkelingen. 

Brunel biedt als werkgever een mooi carrière-

pad met maatwerktrainingen en -opleidingen. 

Door haar resultaatgerichtheid, onderne-

merschap en de excellente operationele 

uitvoering biedt Brunel haar medewerkers op 

maatschappelijk verantwoorde en duurzame 

wijze ‘Access to Excellence’. Als voorbeeld 

wordt de acquisitiebootcamp genoemd, 

waarin met een selecte groep in drie dagen 

topprestaties worden neergezet op zowel 

commercieel als sportief vlak. Medewerkers 

zijn gedreven en gepassioneerd en hebben 

een gezond ambitieniveau.

HUTTEN
BRANCHE:  HORECA, RECREATIE, 

TOERISME & CULTUUR

MEDEWERKERS:  1316

Hutten voegt als vooruitstrevende culinaire 

en gastvrijheidsdienstverlener toe aan een 

beter, gezonder, comfortabeler, eerlijker, 

eenvoudiger, leuker en duurzamer leven 

voor haar opdrachtgevers, hun gasten en 

medewerkers. Hutten streeft naar het geluk 

van haar eigen samenwerkers. Binnen Hut-

ten wordt gesproken over samenwerkers in 

plaats van collega’s; werken doe je immers 

samen. In 2008 zette de organisatie in op een 

programma van sociale innovatie door intern 

‘geluk’ als belangrijkste merkwaarde centraal 

te stellen. Het resultaat: een hoge mate van 

medewerker- en klanttevredenheid en een 

explosieve groei in personeel, omzet en inno-

vatie. Bij Hutten krijgt ieder talent de ruimte 

en staat werkgeluk voorop. De organisatie 

wil onderscheidend en van betekenis zijn. 

Meer aandacht, daarmee maakt Hutten het 

verschil. Dit is terug te zien in het optimaal 

faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling 

van haar medewerkers, door in de huid van 

haar opdrachtgevers te kruipen en echt toe 

te voegen aan hun propositie en door actief 

maatschappelijk betrokken te zijn.

ONS TWEEDE THUIS
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  2094

Het is de opdracht van Ons Tweede Thuis om 

cliënten dusdanig te ondersteunen dat zij zo 

goed mogelijk kunnen leven met hun moge-

lijkheden, beperkingen, behoeften, rechten 

en plichten. De kernwaarden – zelfbewust, 

krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend – zijn 

het kompas van de organisatie. Er is bij Ons 

Tweede Thuis een groot bewustzijn van haar 

betekenis voor cliënten, voor degenen met 

wie zij samenwerkt en voor haar medewer-

kers. Medewerkers van Ons Tweede Thuis 

zijn bovengemiddeld betrokken bij de cliënten 

en de organisatie. Ons Tweede Thuis is trots 

op wat ze doet en hoe ze dat doet. Het is een 

krachtige organisatie die mensen met een 

(verstandelijke) beperking op hun eigen ma-

nier wil laten participeren in de samenleving. 

Door de professionele en persoonsgerichte 

manier van werken met cliënten kan Ons 

Tweede Thuis echt een bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van hun leven en participatie. Er 

is veel aandacht voor de persoonlijke en pro-

fessionele ontwikkeling van medewerkers. Dit 

alles maakt het werken bij Ons Tweede Thuis 

leerzaam, inspirerend, motiverend, interactief 

en afwisselend.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,3%

BRUNEL
AMSTERDAM
020-3125000
WWW.BRUNEL.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

+11,3%

9

BETROKKENHEID

+9,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,8%

HUTTEN
VEGHEL
0413-366633
WWW.HUTTEN.EU

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+15,6%

7

EFFICIËNTIE

+14,4%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

93,0%

ONS TWEEDE THUIS
AALSMEER
0297-353800
WWW.ONSTWEEDETHUIS.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,3%

8

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+11,6%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

VOLKERRAIL NEDERLAND
BRANCHE:  BOUW & INFRASTRUCTUUR

MEDEWERKERS:  1100

VolkerRail staat, als onderdeel van bouw-

concern VolkerWessels, met 120 andere 

dochterbedrijven sterk in complexe aanbeste-

dingen, waar verschillende disciplines uit de 

infrastructuur bij elkaar komen. Samen veilig 

werken aan een duurzame toekomst, dat is 

waar VolkerRail voor staat. VolkerRail houdt 

zich bezig met aanleg en onderhoud van 

sporen voor trein, tram, metro, lightrail én in-

dustrie. Daarnaast houdt de organisatie zich 

bezig met het onderhoud van sluizen, tunnels, 

bruggen en waterkeringen. VolkerRail is met 

haar ruim 1100 enthousiaste collega’s voor 

haar klanten een innovatieve en betrouwbare 

partner die altijd beschikbaar is. Veiligheid, 

medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid 

en financieel bewustzijn zijn voor VolkerRail 

onmisbare waarden. Teamwork en service 

staan voorop. De trots van VolkerRail is de 

Winterschool, een jaarlijks terugkerende 

bijeenkomst voor alle VolkerRailers; van 

receptioniste tot directeur, van monteur tot 

projectmanager. Verspreid over drie weken 

worden medewerkers in twee dagen bijge-

praat over belangrijke zaken die bijdragen 

aan ‘VolkerRail, Samen Veilig Werken’. Via 

workshops als Samen veilig werken, Samen 

mobiel, Samen slimmer bouwen en Samen 

voorbereiden, wordt gewerkt aan veilig en 

lean werken én samenwerking.

ASVZ
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  4880

ASVZ is gespecialiseerd in kleinschalige 

zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke beperking en psychische proble-

matiek. ASVZ heeft diverse woonvoorzieningen, 

maar doet haar werk ook bij mensen thuis. 

Ruim tweeduizend mensen doen een beroep op 

de ambulante zorg- en dienstverlening. Mede-

werkers zijn betrokken, bevlogen en tevreden. 

Dit is dagelijks te zien als medewerkers aan het 

werk zijn met en voor cliënten. Hun enthousi-

asme en inzet betekent dat ASVZ haar doelen 

op een goede en consistente wijze kan reali-

seren. Bij ASVZ staan zowel de cliënten als de 

medewerkers centraal. Medewerkers krijgen de 

kans om successen te behalen, door te groeien, 

zichzelf op te leiden in de breedte en de diepte. 

ASVZ is groot en veelzijdig, open en enthousi-

ast. Bij ASVZ wordt gevraagd mee te denken, 

in plaats dat alles voor je bedacht wordt. Een 

medewerker zegt: ‘Je bent een onderdeel van en 

niet alleen een uitvoerder.’

MEANDERGROEP
BRANCHE:  ZORG – VERZORGING, VER-

PLEGING & THUISZORG

MEDEWERKERS:  5100

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest 

complete zorgaanbieder in Parkstad. Met meer 

dan 5000 werknemers verleent MeanderGroep 

dagelijks zorg aan meer dan 20.000 inwoners 

van Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. 

MeanderGroep is een brede organisatie, actief 

in de zogeheten intramurale en extramurale 

zorg, paramedische en preventieve dienstver-

lening met een totaalpakket van maatschap-

pelijke dienstverlening en services. Op korte 

termijn dreigt grote boventalligheid in de hulp 

bij het huishouden doordat het budget van 

gemeenten met 40 procent gekort wordt. De 

organisatie voorkomt dit zo veel mogelijk door 

ambitieuze en talentvolle thuishulpen op te 

leiden tot verzorgende. Omdat vooral op het 3e 

en 4e deskundigheidsniveau schaarste wordt 

voorzien, biedt de organisatie medewerkers van 

het 3e niveau aanvullende scholing aan. In de 

extramurale zorg bieden met name kleinscha-

lige werkvormen ontplooiingsmogelijkheden. 

De organisatie is trots op de vele kansen die de 

organisatie medewerkers biedt (opleidingen; 

overstap van intramuraal naar extramuraal), de 

regelruimte dankzij faciliterende leiderschaps-

stijl, de formele medezeggenschap geregeld via 

de werkvloer (Medezeggenschap op Maat) en 

de inzet van medewerkers voor goede doelen 

(bijvoorbeeld via de golfdag).

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,0%

VOLKERRAIL
VIANEN
0347-354444
VOLKERRAIL.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+11,1%

12

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+5,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

89,3%

ASVZ
SLIEDRECHT
0184-491200
WWW.ASVZ.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+11,6%

10

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+10,8%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,8%

MEANDERGROEP
LANDGRAAF
045-5676888
WWW.MEANDERGROEP.COM

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+16,8%

11

EFFICIËNTIE

+15,9%
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BAALDERBORG GROEP
BRANCHE:  ZORG - GEHANDICAPTEN-

ZORG & OUDERENZORG

MEDEWERKERS:  1500

De Baalderborg Groep biedt gehandicaptenzorg 

en ouderenzorg op het gebied van wonen, wer-

ken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Ook 

heeft zij expertise op het gebied van kind en 

jeugd. ‘Lééf je leven’ is het motto. Ontmoeting, 

aandacht en betrokkenheid vormen de kern van 

het handelen. Medewerkers denken mee over 

de zorg voor cliënten en de toekomst van de or-

ganisatie. De organisatie is de afgelopen vijftien 

jaar fl ink gegroeid, maar er heerst nog steeds 

een informele en betrokken werksfeer. Mede-

werkers en cliënten voelen zich hier gehoord. 

Het verzuim is laag en er wordt geïnvesteerd in 

verbetering van processen en deskundigheids-

bevordering. Er is plaats voor eigen initiatieven 

en inzet wordt gewaardeerd. Zo heeft een aan-

tal medewerkers met beperkte middelen een 

‘Eigen Kracht festival’ georganiseerd voor hon-

derd collega’s, met workshops en ruimte voor 

kennisdeling. Ook zijn medewerkers, leiding-

gevenden, cliënten, en medezeggenschapsleden 

in klankbordgroepen betrokken bij het opstellen 

van het strategisch beleidsplan.

SCANIA PRODUCTION 
ZWOLLE
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  38600

Scania Production Zwolle wil de beste truck-

fabrikant in Europa zijn en opereert vanuit 

drie kernwaarden: klanten vooropstellen, 

respect hebben voor medewerkers en het 

koesteren en continu verbeteren van de cul-

tuur. Medewerkers worden constant betrok-

ken 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 pro-

fessionele werkomgeving, terwijl de cultuur 

toch lijkt op die van een familiebedrijf. Scania 

biedt medewerkers een vertrouwde en veilige 

werkomgeving. Duurzame inzetbaarheid is 

een belangrijk thema. Daarom wordt continu 

gepolst hoe medewerkers over de organisatie 

denken. Medewerkers hebben een grote bin-

ding met het product, willen vooroplopen qua 

techniek en willen bij de beste horen. Scania 

is erg trots op de flexibiliteit en de veerkracht 

van haar medewerkers. Zowel vaste als tij-

delijke medewerkers geven Scania een dikke 

8 als werkgever. De altijd goede resultaten 

zorgen voor een gevoel van continuïteit. Er 

heerst een no-nonsense mentaliteit en ieder-

een respecteert elkaar. Als medewerker zit je 

aan het stuur van je eigen loopbaan.

VANHAREN SCHOENEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  1303

vanHaren Schoenen is dé winkel waar ieder-

een kan shoppen voor trendy schoenen met 

een goede prijs-kwaliteitverhouding. Klanten 

waarderen dit enorm en dit heeft geleid tot 

de benoeming tot de Beste Winkelketen 

2013 in de categorie Schoenen. vanHaren is 

een groeiend en succesvol bedrijf met een 

fijne werksfeer en korte communicatielij-

nen. Het is een echt familiebedrijf met een 

internationaal tintje. 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, verantwoorde-

lijkheden en doelstellingen. vanHaren is dit 

jaar voor de zevende  keer uitgeroepen tot 

een van de Beste Werkgevers. Het mede-

werkersonderzoek biedt de organisatie de 

mogelijkheid om steeds verder te werken aan 

ontwikkeling als werkgever. Betrokkenheid en 

passie zijn aanwezig in alle onderdelen van de 

organisatie. Klanten waarderen medewerkers 

om hun oprechte en persoonlijke benadering. 

Deze complimenten laten de medewerkers 

van vanHaren stralen! Daarnaast zijn er 

prima doorgroeimogelijkheden voor klant- en 

resultaatgerichte medewerkers die begrijpen 

wat er in de dynamische wereld van retail 

gebeurt.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,5%

BAALDERBORG GROEP
HARDENBERG
0523-287100
WWW.BAALDERBORGGROEP.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+11,0%

13

ROLDUIDELIJKHEID

+9,4%

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+8,6%

SCANIA PRODUCTION ZWOLLE
ZWOLLE
038-4977611
WWW.SCANIAPRODUCTIONZWOLLE.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+7,5%

15

LEIDERSCHAP

+4,3%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,8%

VANHAREN SCHOENEN
WAALWIJK
0416-562200
WWW.VANHAREN.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+16,2%

14

EFFICIËNTIE

+14,1%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.

30    www.beste-werkgevers.nl



TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

ZORGSPECTRUM 
HET ZAND
BRANCHE:  ZORG - VERZORGING, 

VERPLEGING & THUISZORG

MEDEWERKERS:  1100

Stichting Zorgspectrum Het Zand biedt op 

zes fraaie locaties in de regio Zwolle zorg aan 

ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met 

een eenvoudige tot complexe zorgvraag. Van 

zelfstandig wonen in een koop-/huurapparte-

ment met zorg binnen handbereik tot wonen 

in een groepswoning/verpleegunit. Stichting 

Zorgspectrum Het Zand onderscheidt zich 

door haar visie op zorg, haar medewerkers 

en vrijwilligers. Als uitgangspunt daarbij zijn 

er drie kernwaarden: aandacht, respect en 

betrouwbaarheid. De organisatie is er trots 

op dat de knelpunten van twee jaar geleden 

op het gebied van bijvoorbeeld dienstroosters 

zijn aangepakt en zichtbaar tot beter resul-

taat hebben geleid, en dat alle thema’s beter 

scoren dan toen, ook ten opzichte van de 

benchmark. Stichting Zorgspectrum Het Zand 

is trots op de hoge mate van betrokkenheid 

van medewerkers bij de organisatie; hiermee 

wordt het werkelijke verschil gemaakt. 

Doordat de organisatie ‘plat’ is ingericht, met 

twee bestuurslagen, hebben medewerkers 

veel ruimte en invloed om zo goed mogelijk 

invulling te geven aan hun werk. De regie 

(eigenaarschap) ligt laag in de organisatie. 

Het management heeft naast een sturende rol 

vooral ook een coachende en faciliterende rol.

SHELL NEDERLAND
BRANCHE:  ENERGIE & WATER

MEDEWERKERS:  11244

Als een van de meest toonaangevende 

energiebedrijven ter wereld speelt Shell een 

sleutelrol in de energievoorziening en helpt 

zij om op economisch, maatschappelijk en 

milieutechnisch verantwoorde wijze in de 

groeiende energiebehoefte van de wereld te 

voorzien. Shell Nederland houdt zich bezig 

met de opsporing en winning van aardgas 

en aardolie, de verwerking van aardolie tot 

brandstoffen en petrochemische producten 

en de marketing van deze producten. Shell 

biedt haar medewerkers kansen tot ont-

plooiing op meerdere fronten. Er zijn veel 

verschillende wegen te bewandelen en de 

eigen Learning & Development organisatie 

stimuleert medewerkers zich continu te 

ontwikkelen. Medewerkers zijn trots op de 

organisatie en zijn enorm betrokken. Dat 

is terug te zien in de hoge scores in het 

Beste Werkgeversonderzoek, waarbij vooral 

veranderingsbereidheid en leiderschap sterke 

thema’s zijn. Een baan bij Shell biedt de kans 

te werken aan vele uitdagende projecten sa-

men met collega’s uit verschillende culturen 

en achtergronden. Binnen Shell kun je je car-

rière naar een hoger niveau tillen met erkende 

kwalificaties en doorgroeimogelijkheden. De 

waarden van de Shell-cultuur zijn samenwer-

king, vindingrijkheid en creativiteit.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,2%

ZORGSPECTRUM HET ZAND 
ZWOLLE
038-4687600
WWW.HETZAND.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+25,0%

17

EFFICIËNTIE

+15,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,1%

SHELL NEDERLAND
DEN HAAG
070-3772207
WWW.SHELL.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+8,4%

16

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+7,5%

1 VANDERLANDE  ................................................................... 8,1

2 FOKKER LANDING GEAR  ..................................................7,5

3 SCANIA PRODUCTION ZWOLLE  ...................................7,5

TOP 3 
PRODUCTIE & INDUSTRIE 
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‘Vakantie is 
het mooiste vak’

HR-directeur Anita Brink en algemeen 
directeur Thomas Heerkens zijn trots op 
hun parken en medewerkers. Ze zien dat 
vakantiegangers het naar hun zin hebben en 
dat dit hun medewerkers enorm motiveert. 
‘Er is geen mooier vak dan vakantie’, zegt 
Heerkens. De medewerkers zien een direct 
effect terug van hun werk, zegt ook Brink: 
‘Daar ontstaat een gedrevenheid uit om het 
allerbeste neer te zetten.’

Het aantrekken van personeel is door de 
naamsbekendheid van de onderneming 
geen enkel probleem. Eenmaal binnen, gaan 
medewerkers niet snel weg. Er zijn behoor-
lijk wat oud-stagiairs die nu een leiding-
gevende functie hebben. ‘Het feit dat we 
zijn uitgeroepen tot Leerbedrijf van het Jaar 
in de recreatie en Beste Stagebedrijf voor 
hbo’ers en wo’ers zegt natuurlijk wel wat’, 
zegt Brink trots. Mensen komen graag terug 
vanwege de informele werksfeer, de inhoud 
van het werk, de ruime handelingsvrijheid 
én de doorgroeimogelijkheden. Heerkens: 
‘Als je als bedrijf groeit, kun je als mede-
werker meegroeien.’  

Is er dan niets te verbeteren? Jawel. Er mag 
wat meer geluisterd worden naar de kennis 
en kunde van medewerkers. Via de Landal 
Academy leren medewerkers deze kennis 
beter te delen met de rest van de organi-
satie. ‘Het wiel hoeft niet steeds opnieuw 
te worden uitgevonden’, zegt Brink. ‘Dus is 
het nuttig als we zo efficiënt mogelijk onze 
kennis delen.’ Heerkens en Brink geven toe 
dat ze vaker complimenten zouden mo-
gen uitdelen. ‘We zijn zo gedreven dat we 
altijd bezig zijn met hoe het beter kan. Dan 
vergeet je weleens te benoemen wat al goed 
gaat.’

trots
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AMBIQ
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  1064

De visie van Ambiq is dat mensen met een 

licht verstandelijke beperking en bijkomende 

problemen recht hebben op een volwaardige 

plaats in de samenleving en daaraan zo zelf-

standig mogelijk mee moeten kunnen doen. 

Ambiq verdiept zich in de vraag van cliënten 

en sluit daarop aan. De verschillende vormen 

van hulp worden flexibel georganiseerd en 

samenhangend en gecoördineerd ingezet. 

Ambiq maakt gebruik van effectieve metho-

den en actuele kennis en inzichten. De orga-

nisatie is altijd bezig om een goed en passend 

behandelaanbod te creëren voor cliënten. 

Ambiq bevordert de deskundigheid van haar 

hulpverleners door middel van scholing en 

training, onderzoek en ontwikkeling. Ambiq is 

trots op haar klantgerichtheid en betrokken-

heid van medewerkers bij de organisatie, en 

de tevredenheid over leiderschap binnen Am-

biq. Cliënten schrijven regelmatig over hun 

omgang met groepsleiders of gezinshuisou-

ders en welk effect dat heeft op hun zelfbeeld 

en toekomstplannen. De kern van het werk is 

dat je bij Ambiq samen met cliënten aan de 

slag gaat, resultaatgericht bent en naar de 

toekomst kijkt. Medewerkers van Ambiq zijn 

trots op de behaalde resultaten.

KEMPENHAEGHE
BRANCHE:  ZORG – OVERIG

MEDEWERKERS:  1200

Kempenhaeghe is het leidend expertisecen-

trum in Nederland op het gebied van epilep-

tologie, slaapgeneeskunde en neurologische 

leer- en ontwikkelingsstoornissen. De orga-

nisatie is er trots op dat medewerkers graag 

bij Kempenhaeghe werken. Zij stellen de zorg 

voor de patiënten en de verdere ontwikke-

ling van expertise iedere dag weer centraal. 

Medewerkers voelen zich als professionals 

gewaardeerd en geven zelf, samen met hun 

collega’s invulling aan hun werk. 

Multidisciplinair werken, continue aandacht 

voor kennisoverdracht en een ambitieuze 

organisatie zorgen voor een inspirerende 

werkomgeving.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,8%

AMBIQ
HENGELO
088-7776000
WWW.AMBIQ.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+10,2%

18

EFFICIËNTIE

+8,4%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,6%

KEMPENHAEGHE
HEEZE
040-2279022
WWW.KEMPENHAEGHE.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+14,3%

19

BETROKKENHEID

+8,8%

1 THE INTERNATIONAL SCHOOL OF AMSTERDAM .....7,7

2 HOUT- EN MEUBILERINGSCOLLEGE ...............................7,6

3 HAS HOGESCHOOL ............................................................7,5

TOP 3 
ONDERWIJS

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

ZIEKENHUIS ZORGSAAM 
ZEEUWS-VLAANDEREN
BRANCHE:  ZORG - ZIEKENHUIZEN 

& REVALIDATIECENTRA

MEDEWERKERS:  1600

Een belangrijk uitgangspunt van ZorgSaam 

Zeeuws-Vlaanderen is dat zij kwalitatief 

goede zorg wil leveren, dicht bij de bevol-

king. Dit komt ook tot uiting in de slogan: 

‘ZorgSaam Zichtbaar Beter’. Vanuit de visie, 

‘belevingsgericht werken’, stelt ZorgSaam 

Zeeuws-Vlaanderen de patiënt centraal in 

de zorgverlening. Dit vormt de basis van 

de manier van werken en de keuzes van de 

organisatie. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 

biedt medewerkers kansen, waardoor het 

aantrekkelijk is om hier te blijven werken. 

Er zijn mogelijkheden voor carrière, voor 

opleidingen en om door te stromen. De 

belevingsgerichte manier van werken geeft de 

medewerkers veel voldoening. Medewerkers 

zijn dan ook heel tevreden over ZorgSaam als 

werkgever. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele 

lange dienstverbanden. Medewerkers moeten 

steeds langer werken en hun vitaliteit is dan 

ook belangrijk. ZorgSaam stimuleert haar me-

dewerkers daarom om gezond te leven. Een 

van de activiteiten die worden georganiseerd 

is de KoesterChallenge. Medewerkers worden 

hierbij begeleid om meer te gaan bewegen 

en gezonder te leven. De uitdaging is dat ze 

na negen maanden een sportieve prestatie 

neerzetten, namelijk het beklimmen van de 

Alpe d’Huez.

AMERPOORT
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  2137

Amerpoort ondersteunt 2200 mensen met 

een verstandelijke beperking in de provincies 

Utrecht en Flevoland en in ’t Gooi. Van jong tot 

oud, van licht tot ernstig en meervoudig beperkt. 

Amerpoort begeleidt cliënten bij wonen, werken, 

dagbesteding, logeren en vrije tijd. Bij hen thuis 

of op een van de ruim driehonderd locaties. Elk 

met zijn eigen kleur, sfeer en met ruimte voor 

verschillende levensbeschouwingen. Amerpoort 

is een lerende organisatie. Er is constant oog voor 

de ontwikkeling van de professionaliteit van haar 

medewerkers. Kennis en expertise zijn belang-

rijke pijlers onder het beleid van de organisatie. 

Werken bij Amerpoort is leuk doordat je samen 

werkt aan een goed leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Samen met de cliënten 

zelf, met hun verwanten, met vrijwilligers, met 

samenwerkingspartners en met bijvoorbeeld 

gemeenten. Amerpoort is daarmee een open 

organisatie.

SANDD
BRANCHE:  TRANSPORT & LOGISTIEK

MEDEWERKERS:  7100

Sandd (Sort and Deliver) is dé zakelijke 

postbezorger van Nederland. Met passie en 

doorzettingsvermogen richt Sandd zich op 

de bezorging van geadresseerd drukwerk 

(magazines, direct mail en bankafschrif-

ten) voor heel zakelijk Nederland. Sandd 

wil haar klanten verbinden door producten 

en informatie te verzenden, verzorgen en 

verbeteren met als doel eenieder juist, tijdig 

en betrouwbaar te informeren, motiveren en 

activeren. Medewerkers van Sandd hebben 

hart voor hun werk, collega’s en klanten. Ze 

zijn energiek, ondernemend en zetten graag 

een stap extra. (Groei)ambitie zit in het DNA 

van Sandd en groeien doet de organisatie 

met en dankzij haar medewerkers. Daar is 

de organisatie trots op! Bij Sandd werk je in 

een ambitieuze, informele organisatie, waarin 

men persoonlijk is, elkaar kent en elkaar weet 

te vinden. Je krijgt ruimte om aan de ambities 

bij te dragen en wordt gevraagd om kritisch 

te zijn, hard te werken en te ondernemen. Je 

bent belangrijk voor Sandd, je maakt verschil, 

waardoor je zowel persoonlijk als zakelijk veel 

kunt betekenen en bereiken.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,5%

ZIEKENHUIS ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN
TERNEUZEN
0115-688000
WWW.ZORGSAAM.ORG

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+7,9%

20

KLANTGERICHTHEID

+7,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

89,4%

AMERPOORT
BAARN
035-6475555
WWW.AMERPOORT.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+8,8%

21

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+6,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

81,1%

SANDD
APELDOORN
055-3682525
WWW.SANDD.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+19,6%

22

EFFICIËNTIE

+10,5%
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PGGM
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  1300

PGGM verleent diensten op het gebied van 

pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en 

bestuursadvisering aan pensioenfondsen, de 

aangesloten werkgevers en hun werknemers. 

Op dit moment beheert PGGM circa 167 miljard 

euro pensioenvermogen voor diverse pensioen-

fondsen. Daarnaast ontwikkelt de organisatie 

voor werkgevers en haar meer dan 670.000 

leden uit de sector zorg en welzijn aanvullende 

diensten op het gebied van pensioen, zorg, 

wonen en werk. Door deze domeinen aan elkaar 

te verbinden, helpt PGGM hen bij het realiseren 

van een waardevolle toekomst. PGGM werkt op 

basis van de principes van volwassen arbeidsre-

laties. De kernbegrippen autonomie, zingeving 

en vakmanschap komen volledig tot hun recht. 

Dat blijkt ook uit het laatst gehouden mede-

werkersonderzoek. Mensen kiezen voor PGGM 

omdat ze hun vak op topniveau kunnen uitoe-

fenen. Daarnaast voelen ze affi niteit met de 

maatschappelijke opdracht die PGGM zichzelf 

stelt, als coöperatie maar bijvoorbeeld ook als 

institutionele belegger, waarbij veel aandacht 

wordt besteed aan verantwoord beleggen.

AEGON NEDERLAND
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  2093

Aegon stelt haar klanten in staat zelf bewust 

keuzes te maken voor een gezonde financiële 

toekomst. In Nederland is Aegon actief in 

levens- en schadeverzekeringen, pensioe-

nen, spaarproducten en beleggingen. Op 

gebied van personeelsbeleid is het ontwik-

kelen en verder brengen van medewerkers 

de belangrijkste prioriteit. Medewerkers 

kunnen zelf keuzes maken voor hun loopbaan 

en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt veel 

energie gestoken in het ontwikkelen van 

teams. Daarnaast zet Aegon social media 

in om in dialoog te treden met klanten en 

nieuwe medewerkers. Om te beoordelen of 

kandidaten bij Aegon passen en andersom, 

wordt er gewerkt met een recruitmentpanel. 

Aegon biedt medewerkers elk jaar de moge-

lijkheid om zich tijdens werktijd twaalf uur in 

te zetten als vrijwilliger in het kader van de 

Aegon Foundation. Zoals Aegon haar klanten 

bewust wil laten kiezen voor de producten 

van Aegon, zo wil Aegon ook dat medewer-

kers bewust kiezen voor Aegon als werkgever. 

Er wordt gewerkt in een moderne kantoor-

omgeving met flexibele arbeidsvoorwaarden. 

Aegon-medewerkers hebben veel energie, 

zijn innovatief en klantgericht. Ze zijn trots 

om voor Aegon te werken. 

HUISMAN NEDERLAND
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  2094

Huisman wil ervoor zorgen dat haar oplossin-

gen en serviceniveaus de nieuwe industrie-

standaard worden en dat ze haar omgeving 

blijft uitdagen om innovatie, kwaliteit en 

veiligheid naar een hoger niveau te brengen. 

De organisatie is ervan overtuigd dat haar 

streven om de beste werkgever te zijn, zal 

bijdragen aan duurzame groei en zich zal 

vertalen naar tevreden klanten met wie zij 

op vertrouwen gebaseerde langetermijnre-

laties onderhoudt. Binnen de organisatie is 

Huisman trots op haar innovatieve produc-

ten en de betrokkenheid van haar mensen. 

Omgekeerd zijn medewerkers trots om voor 

Huisman te werken. Huisman ontwerpt eigen 

installaties, bouwt de installaties bij haar 

vestigingen in Nederland, Tsjechië, China en 

Brazilië en verzorgt de service van die instal-

laties. Wanneer je voor Huisman werkt, kun 

je in werkelijkheid de producten van nabij 

volgen van concept tot tijdens de operatie. Bij 

Huisman werk je binnen een trotse organisa-

tie waar men ‘aan de kar trekt’ en waar tevens 

ruimte geboden wordt voor sociale werkne-

mersinitiatieven.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,2%

PGGM
ZEIST
030-2779911
WWW.PGGM.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

6,9%

25

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

6,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

84,4%

AEGON NEDERLAND
DEN HAAG
070-3443210
WWW.WERKENBIJAEGON.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

7,2%

23

LEIDERSCHAP

5,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,2%

HUISMAN NEDERLAND
SCHIEDAM
088-0702222
WWW.HUISMANEQUIPMENT.COM

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

7,2%

24

BETROKKENHEID

4,1%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

FOKUS
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  2698

Fokus maakt het voor mensen met een ernstige 

lichamelijke handicap mogelijk zelfstandig en 

in alle vrijheid te wonen en te leven, met de 

nodige hulp binnen handbereik. Fokus verleent 

24 uur per dag, op het moment dat de cliënt dit 

zelf wenst, assistentie bij algemene dagelijkse 

levensverrichtingen. Door de assistentie van 

Fokus kan een cliënt wonen, werken en leven in 

zijn eigen ritme en op zijn eigen manier. Perso-

neelsleden worden uitgedaagd en getraind tot 

een professionele, klantvriendelijke en vraag-

gerichte wijze van dienstverlening in goede en 

gezonde arbeidsomstandigheden. Het meest 

trots is Fokus op de betrokkenheid van de me-

dewerkers. Een medewerker vertelt: ‘Ik vind het 

heerlijk om met mensen te werken en het geeft 

mij een ontzettend voldaan gevoel als ik eraan 

kan bijdragen dat iemand tevreden zijn dag kan 

beginnen. Want daar hebben we uiteindelijk al-

lemaal recht op.’ Medewerkers staan achter de 

gedachte van Fokus, zijn trots op de organisatie 

en doen graag iets extra’s om bij te dragen aan 

het succes van Fokus. Die passie zie en voel je 

bij medewerkers; het ‘Fokushart’ klopt.

NV NEDERLANDSE 
GASUNIE
BRANCHE:  ENERGIE & WATER

MEDEWERKERS:  1457

Gasunie is een Europees gasinfrastructuur-

bedrijf dat ervoor zorgt dat we elke dag weer 

kunnen vertrouwen op gas. In combinatie 

met duurzame bronnen als zon en wind, 

zorgt gas ervoor dat onze energievoorziening 

niet alleen betrouwbaar blijft, maar ook zo 

duurzaam mogelijk. Gasunie is het meest 

trots op de werksfeer, de onderlinge team-

geest. Medewerkers realiseren zich dat de 

beste resultaten worden behaald door goede 

onderlinge samenwerking. Medewerkers van 

Gasunie waarderen de mogelijkheden om 

zichzelf te ontwikkelen en door te groeien 

binnen het bedrijf enorm. Ook de mogelijk-

heid om flexibel te werken wordt als positief 

ervaren. Daarnaast wordt de grote aandacht 

voor veiligheid tijdens de werkzaamheden, 

van zowel medewerkers met kantoorfuncties 

als medewerkers in het veld, als punt van 

trots genoemd. Gasunie draagt bij aan de 

transitie naar een duurzame energievoor-

ziening. Daarom heeft Gasunie onlangs een 

speciale afdeling opgericht die – in samen-

werking met andere partijen – concrete pro-

jecten uitvoert die bijdragen aan de transitie. 

Zo gebruikt Gasunie een techniek waarmee je 

een overschot aan duurzame elektriciteit kunt 

omzetten in gas.

DEEN SUPERMARKTEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  7000

‘Geen dag zonder DEEN’ luidt de pay-off van 

de formule van DEEN. Wekelijks komen er 

meer dan 800.000 klanten over de vloer. Su-

permarkten staan midden in de maatschappij 

en bieden aan zo’n 300.000 mensen een (bij)

baan. Bij DEEN zijn er bijna zevenduizend en-

thousiaste medewerkers die samen het beste 

voor haar klanten willen. Kwaliteit in mensen 

en producten staat op één. Op het gebied 

van verse producten als brood, kaas, vlees en 

groente scoort DEEN altijd hoog. Samen met 

de uitgebreide bloemen- en plantenafdeling is 

DEEN zeker onderscheidend in de dynami-

sche markt. ‘Blij bij DEEN’ is wat de organisa-

tie voor zowel haar medewerkers als klanten 

wil laten gelden. DEEN is trots op haar me-

dewerkers die samen elke dag zorgen voor de 

mooiste en lekkerste DEEN-winkels. Door de 

sterke familiecultuur en het bieden van veel 

doorgroeimogelijkheden zijn medewerkers 

loyaal aan de organisatie. Door de interne 

opleidingen en de persoonlijke aandacht 

krijgen veel mensen kansen om zowel zakelijk 

als persoonlijk te groeien. Daar worden DEEN 

én haar klanten blij van!

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,3%

FOKUS
GRONINGEN
050-5217200
WWW.FOKUSWONEN.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

7,0%

26

KLANTGERICHTHEID

4,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,8%

NV NEDERLANDSE GASUNIE
GRONINGEN
050-5219111
WWW.GASUNIE.NL

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

4,8%

27

LEIDERSCHAP

4,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

80,1%

DEEN SUPERMARKTEN
HOORN
0229-252100
WWW.DEEN.NL

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

8,7%

28

EFFICIËNTIE

8,1%
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medewerkers veel verantwoordelijkheid en vrij-
heid om hun functie zelf in te vullen. ‘Dat hoort 
volgens ons bij goed werkgeverschap’, zegt Butter 
niet zonder trots. Om de persoonlijke touch te 
benadrukken, krijgen de medewerkers in de va-
kantie een ansichtkaartje van hun werkgever. Het 
persoonlijk houden, vormt wel een uitdaging voor 
de keten die nog steeds nieuwe supermarkten 
opent in Noord-Holland en Flevoland. Ook omdat 
er steeds meer online boodschappen wordt ge-
daan. ‘Hoe zorg je ervoor dat klanten toch naar de 
winkels blijven komen?’, vraagt Butter zelf. ‘Dat 
doen onze medewerkers! Zij vormen de reden dat 
mensen bereid zijn naar de supermarkt te komen.’

Social media
Tegelijkertijd vormt ‘online’ nog een uitdaging 
voor DEEN. ‘We werken hier met veel jonge 
mensen. Daarmee moet je wel in contact blijven 
en dat gebeurt in die leeftijdscategorie groten-
deels online’, stelt Butter. Hij geeft toe dat er 
op het gebied van bijvoorbeeld sociale media 
nog wel een kleine wereld te winnen valt. ‘Daar 
werken we aan. Een van de dingen die wel al lo-
pen, is een online ideeënbus waar medewerkers 
ideeën voor verbetering kunnen indienen.’
Dit alles betekent niet dat de aandacht vol-
ledig naar de jongeren gaat. DEEN heeft ook 
aardig wat medewerkers die hun 12½-, 25- of 
zelfs 40-jarig jubileum vieren. De loyaliteit is 
dus zeer groot. Over vergrijzing van het bedrijf 
maakt Butter zich voorlopig geen zorgen, met 
een gemiddelde leeftijd van 26,5 jaar en genoeg 
mensen die intern willen doorstromen. ‘Het is 
eigenlijk goed dat er verloop is. Niet iedereen 
kan voor eeuwig bij DEEN blijven werken.’

Spreek een willekeurig 
persoon aan in Hoorn, 
en de kans is groot dat 
diegene ooit bij ‘De Deen’ 
heeft gewerkt. ‘Ik schat dat 
de helft van de inwoners 

op de loonlijst van een DEEN heeft gestaan’, 
zegt P&O-manager Simon Butter. Velen zijn 
er begonnen bij het vakkenvullen of achter de 
kassa, en vervolgens doorgegroeid binnen de 
supermarktketen. Butter: ‘We zijn een kweek-
vijver van onze eigen mensen.’ Achter hem, in 
zijn kantoor in Hoorn, hangen bewijzen van die 
kweekvijver: borden met foto’s van vele lich-
tingen afgestudeerden aan het CBL (de bran-
chevereniging van supermarkten in Nederland, 
red.) Opleidingshuis. Daar kunnen mensen 
naast hun werk een opleiding volgen en een 
erkend mbo- of hbo-diploma halen. ‘Je moet 
soms de ouders eens zien kijken. Zo trots.’ De 
diploma-uitreikingen zijn altijd ‘mooie feestjes’ 
waar natuurlijk ook iemand van de Deen-familie 
bij is. Iedereen kent wel iemand van de familie 
Deen. De directeuren Fons Deen en Boudewijn 
Deen, of familieleden Elsemiek (pr-manager) 
en Joost (rayonmanager) die ook in het bedrijf 
werkzaam zijn. En de familie Deen kent ieder-
een, doordat ze persoonlijk betrokken blijven bij 
de medewerkers. 
Dat is dan ook een van de eerste dingen die 
nieuwe medewerkers leren: geef je klanten per-
soonlijke aandacht en zorg dat je ze leert kennen. 
‘We staan hier niet onpersoonlijk te vullen. Jouw 
beeld wordt toch bepaald door die ene caissière 
of die ene medewerker die jou helpt.’ In ruil voor 
hun harde werk en grote loyaliteit krijgen de 

PERSOONLIJKER KUNNEN 
WE HET NIET MAKEN
Bij supermarktketen DEEN houden ze het graag persoonlijk. Onderling én naar 
de klanten toe. ‘Jouw beeld wordt toch bepaald door die ene caissière?’

Tekst Eveline Domevscek  Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS: 

7000

HOOFDKANTOOR: 

HOORN

JAAROMZET:  WORDT 

NIET VRIJGEGEVEN

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 

26,5 JAAR

MAN/VROUW: 

56% VROUW, 44% MAN
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Iedereen kent wel iemand 
van de familie Deen

NAAM:  SIMON BUTTER

LEEFTIJD:  44 JAAR

FUNCTIE:  MANAGER 

P&O

INSPIRATIEBRON: 

MENSEN DIE MET PASSIE 

WERKEN OF EEN HOBBY 

UITVOEREN

ZOU OOIT NOG 

WELEENS:  1E WIL-

LEN WORDEN IN HET 

BESTE WERKGEVERS-

ONDERZOEK
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ZIEKENHUIS 
RIVIERENLAND
BRANCHE:  ZORG - ZIEKENHUIZEN 

& REVALIDATIECENTRA

MEDEWERKERS:  1354

Ziekenhuis Rivierenland is er voor de patiënt en 

stelt het welzijn van de patiënt centraal. Haar 

motto is ‘Ziekenhuis Rivierenland, hét Mensen-

ziekenhuis’. Dit wordt in uitdrukking gebracht 

door ervoor te zorgen dat de patiënten uit regio 

Rivierenland (maar ook daarbuiten) kunnen 

rekenen op een breed pakket aan ziekenhuis-

zorg van constante, hoge kwaliteit in een veilige 

en gastvrije omgeving, 24 uur per dag, zeven 

dagen per week. Ziekenhuis Rivierenland is 

ondernemend, werkt samen met en staat mid-

den tussen de andere zorgaanbieders van de 

regio Rivierenland. De organisatie kan haar visie 

alleen waarmaken als deze intern door haar 

medewerkers wordt beleefd en uitgedragen.

De medewerkers zijn dan ook de basis van hét 

Mensenziekenhuis. Voor medewerkers van 

Ziekenhuis Rivierenland betekent werken in 

hét Mensenziekenhuis onder andere: talenten 

ontplooien, elkaar complimenteren, naar elkaar 

luisteren en elkaar in waarde laten. Ziekenhuis 

Rivierenland is een werkgever waar bevlogen en 

betrokken medewerkers werken.

Partner van Schreuderhuizen

FATIMA SCHREUDER 
GROEP
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  1200

De missie van Fatima Schreuder Groep is 

‘Er zijn’, om bij te dragen aan een gelukkig 

bestaan voor mensen met een verstandelijke 

beperking. De organisatie biedt mensgerichte 

zorg. De behoefte van de cliënt staat daarbij 

centraal. De verwanten van mensen met een 

beperking zijn natuurlijke partners. Fatima 

Schreuder Groep zorgt voor een helende 

omgeving en investeert in een gezonde orga-

nisatie en gemotiveerde medewerkers. Fatima 

Schreuder Groep wil de beste zorg bieden aan 

mensen met een verstandelijke beperking. De 

organisatie is trots op de Erkenning ‘Wij wer-

ken mantelzorgvriendelijk’. Alle medewerkers 

hebben toegang tot een digitale leeromgeving 

en er is binnen de organisatie sprake van een 

laag ziekteverzuim. Fatima Schreuder Groep 

is de eerste Nederlandse gehandicaptenzorg-

organisatie die werkt volgens Planetree. Als 

dank voor de inzet van haar medewerkers is 

rond de Dag van de Verpleging een leuke dag 

met allerlei activiteiten georganiseerd. Met in 

de ochtend aandacht voor Planetree met in-

spirerende gastspreekster Bibian Mentel en in 

de middag een Duurzaam Inzetbaarheidsplein 

met allerlei kraampjes over dit thema.

HOOGVLIET 
SUPERMARKTEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  5000

Hoogvliet is een succesvolle supermarktketen 

met 63 vestigingen in Zuid-Holland, Noord-

Holland, Utrecht en Gelderland, en heeft 

meer dan 5000 medewerkers. Hoogvliet 

neemt in de foodretail een unieke plaats in 

omdat ze haar klanten de laagste prijzen, een 

vriendelijke service en een perfecte kwali-

teit biedt. Hoogvliet streeft ernaar om haar 

ambitie ‘continu verwachtingen overtreffen’ 

met elkaar waar te maken voor de klant. Bij 

Hoogvliet maken medewerkers echt het ver-

schil! Hoogvliet onderscheidt zich graag met 

haar cultuur, vaardigheden en leiderschap. 

Dit wordt binnen de organisatie vormgege-

ven met ‘Wij Hoogvliet’. Daarnaast zijn er 

volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

Medewerkers krijgen de kans hun talenten te 

benutten en het beste uit zichzelf te halen. De 

diversiteit en veelzijdigheid maken werken bij 

Hoogvliet leuk. Of je nu werkt in de logistiek, 

slagerij, bakkerij, op kantoor of in een van 

de 63 winkels, geen dag is hetzelfde! Enkele 

quotes van Hoogvliet medewerkers luiden als 

volgt: ‘Techniek staat nooit stil, Hoogvliet ook 

niet’, ‘Iedere medewerker is even belangrijk’ 

en ‘Je krijgt bij Hoogvliet de kans om jezelf te 

verbeteren’.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,1%

ZIEKENHUIS RIVIERENLAND
TIEL
0344-674911
WWW.ZRT.NL

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+7,7%

29

BETROKKENHEID

+4,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,8%

FATIMA SCHREUDER GROEP
NIEUW-WEHL
0314-696911
WWW.FATIMAZORG.NL

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+15,5%
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EFFICIËNTIE

+12,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

74,6%

HOOGVLIET SUPERMARKTEN
ALPHEN AAN DEN RIJN
0172-418200
WWW.HOOGVLIET.COM

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+10,3%

31

KLANTGERICHTHEID

+7,8%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MEER DAN 1000 MEDEWERKERS

AVEBE
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  1007

AVEBE is ‘s werelds grootste aardappelzet-

meelonderneming. Het bedrijf ontwikkelt en 

vermarkt toepassingen op basis van zetmeel en 

eiwit voor de voedings-, diervoedings-, papier-, 

bouw-, textiel- en kleefstoffenindustrie. Aard-

appelzetmeel en -eiwit zijn duurzame grond-

stoffen met unieke eigenschappen en grote mo-

gelijkheden op het gebied van innovatie. AVEBE 

wil deze mogelijkheden benutten en waarde 

creëren voor haar klanten. AVEBE is werkzaam 

in de hele wereld met ca. 1300 werknemers en 

heeft productielocaties in Nederland, Duitsland 

en Zweden. AVEBE is trots op haar betrokken 

medewerkers, die AVEBE echt zien als hun 

bedrijf en altijd bereid zijn een stapje extra te 

doen. Er is een groot saamhorigheidsgevoel. 

Geen uitdaging is te groot, zoals ze op z’n 

Gronings zeggen: ‘kop d’r veur’. AVEBE is een 

ambitieus bedrijf, volop in ontwikkeling, waar 

mensen de mogelijkheid krijgen om met de or-

ganisatie mee te groeien. Een voorbeeld hiervan 

is de ontwikkeling van duurzame hoogwaardige 

aardappeleiwitten voor de voedingsmiddelen-

industrie. Hiermee is AVEBE uniek in de wereld 

en loopt zij voor in duurzame innovaties in de 

aardappelzetmeelindustrie.

LIANDER
BRANCHE:  ENERGIE

MEDEWERKERS:  6854

Zonnepanelen, energie-apps, elektrisch vervoer: 

de energiewereld staat op zijn kop. Steeds meer 

klanten willen zelf duurzame energie produce-

ren en energie besparen. Liander speelt hierop 

in. De netbeheerder zorgt voor het transport 

van betrouwbare, betaalbare en veilige energie. 

Liander 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 

Liander gaan verder dan dit. Liander ontdekt 

de duurzame energiewensen van de klanten en 

bedenkt oplossingen om samen slimmer om te 

gaan met energie. Daarnaast investeert Liander 

in innovatieve technologie om het netwerk 

klaar te maken voor de toekomst. Liander geeft 

medewerkers volop de ruimte om hun eigen 

baan vorm te geven. Een medewerker zegt over 

Liander: ‘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 Liander zijn 

de leuke collega’s, en je kunt goed doorgroeien 

binnen het bedrijf.’

SAXION
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  2759

Saxion richt zich op innovatie en maatschappe-

lijk relevante toepassingen van technische vin-

dingen die multidisciplinair ontstaan. Collega’s 

met achterban en kritische blik zijn ‘merkver-

kenners’ en kijken hoe dit het beste ingepast 

kan worden binnen de verschillende acade-

mies en afdelingen. Saxion investeert in haar 

medewerkers en zij in zichzelf. Employability, 

talentontwikkeling en leiderschap zijn thema’s 

die geborgd worden door de focus op strategi-

sche personeelsplanning. De basis hiervoor zit 

in een plezierige werkomgeving die uitdaagt en 

aandacht heeft voor gezondheid en vitaliteit. 

De pijlers voor het HRM-beleid zijn: profes-

sionalisering en duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers, aantrekkelijk werkgeverschap 

en optimale dienstverlening ten behoeve van 

onderwijs en onderzoek. Ruimte voor refl ectie 

en ontwikkeling van jezelf maken werken bij 

Saxion leuk. Denk daarbij aan samenwerken in 

onderzoeksprojecten met excellente studenten 

in een ‘honours programme’. Een HP-docent is 

een refl ectieve professional: motivator, coach/

mentor en leermeester. De focus op kwaliteit 

daagt alle medewerkers uit tot ‘professional 

leadership’. Saxion verwacht betrokkenheid van 

medewerkers en medewerkers kunnen rekenen 

op ondersteuning en aandacht. De balans 

tussen persoonlijke ambities en organisatie-

ambities staat centraal.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,4%

AVEBE
VEENDAM
0598-669111
WWW.AVEBE.COM

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+5,0%

34

TEVREDENHEID

+4,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

84,4%

LIANDER
ARNHEM
088-5426363
WWW.WERKENBIJLIANDER.NL

7,2

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

LEIDERSCHAP

+4,7%

32

TEVREDENHEID

+4,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,3%

SAXION
ENSCHEDE
053-4871111
WWW.WERKENBIJSAXION.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+7,1%

33

LOYALITEIT

+7,9%
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LA PLACE
BRANCHE:  HORECA, RECREATIE, 

TOERISME & CULTUUR

MEDEWERKERS:  5000

Als je van natuurlijk houdt, houd je van La 

Place. Jaarlijks genieten meer dan 35 miljoen 

gasten van alles wat La Place vers bereidt. 

100 procent natuurlijk, dagvers, huisge-

maakt en daardoor heerlijk. Smaak staat 

bij La Place op de eerste plaats en daarom 

wordt er gewerkt met verse, eerlijke en pure 

grondstoffen. Het liefst uit de regio en waar 

het kan biologisch. Al deze ingrediënten 

worden iedere morgen in alle vroegte bij alle 

vestigingen aangeleverd. La Place is enorm 

trots op het grote aantal non-professionals 

die via een intern opleidingstraject worden 

opgeleid tot allround horecamedewerker of 

doorgroeien naar de functie van zelfstandig 

Horeca- of Foodmanager van een individuele 

La Place vestiging. Passie voor food & mensen 

staat hier centraal! La Place biedt je een baan 

die je bijblijft. Geen dag is hetzelfde. Van 

het bereiden van verse gerechten tot het te 

woord staan van gasten. Daarnaast biedt La 

Place diverse ontwikkelingsmogelijkheden 

in haar interne opleidingshuis. Toekomstige 

leidinggevenden volgen een intern maatwerk-

programma waarin zij worden klaargestoomd 

voor een managementfunctie.

V&D
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  5000

V&D bestaat al sinds 1887 en weet zichzelf 

telkens opnieuw uit te vinden. Trouw aan waar 

de organisatie vandaan komt, maar altijd ver-

rassend en vernieuwend. De samenleving ver-

andert, dus V&D verandert mee. V&D verkoopt 

spullen, maar levert ideeën; elke dag opnieuw 

en altijd op een bijzondere manier. Ideeën 

die het leven fi jner, meer bijzonder en leuker 

maken. V&D is een ideeënhuis, een inspirerend 

en gezellig warenhuis dat families van vandaag 

steeds weer op nieuwe ideeën brengt, waar je 

kunt slagen en waar altijd wat te beleven is. In 

haar 63 winkels op A-locaties en een webshop, 

voert V&D een warenhuisbreed assortiment. 

Om deze belofte waar te maken en de verwach-

tingen van bezoekers steeds te overtreffen, zijn 

servicegerichte, goed opgeleide en betrokken 

medewerkers in alle geledingen van de organi-

satie belangrijk. Daarom geeft de organisatie 

veel aandacht aan haar medewerkers.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

72,7%

LA PLACE
NIEUWEGEIN
030-3000500
WWW.LAPLACE.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+9,4%

36

KLANTGERICHTHEID

+6,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

80,0%

V&D
AMSTERDAM ZUIDOOST
020-5959111
WWW.VD.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

LEIDERSCHAP

+10,1%

35

EFFICIËNTIE

+7,5%

1 SCHIPHOL GROUP ...............................................................7,7

2 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES .........................................7,7

3 SANDD ...................................................................................7,3

TOP 3 
TRANSPORT & LOGISTIEK

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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RANDSTAD NEDERLAND
BRANCHE:  ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  2400

De missie van Randstad is om de wereld van 

werk te ontwikkelen. Dit doet Randstad voor 

iedereen die met werk te maken heeft: klanten, 

kandidaten, medewerkers en de maatschappij 

als geheel. In de hele wereld, en zeker ook in 

de thuismarkt Nederland. Om de medewerkers 

te faciliteren het beste uit zichzelf en anderen 

te halen, creëert Randstad een omgeving voor 

optimale groei. De expertise, onderlinge sa-

menwerking en energie van het hele team van 

collega’s bepalen de kwaliteit van de dagelijkse 

dienstverlening. Daarom wordt er veel aandacht 

besteed aan (individuele) ontwikkeling. De we-

reld van werk is volop in beweging en de markt 

voor HR-dienstverlening blijft op langere ter-

mijn sterk groeien. Randstad biedt een unieke 

mogelijkheid om commercieel én maatschap-

pelijk verantwoordelijk werk te combineren. 

Werken in werk doet ertoe. Met een team van 

collega’s die ambitieus en energiek zijn, wordt 

de toon in de wereld van werk gezet met als 

voorbeeld de ‘Jeugd op Zoek’ campagne.

DB SCHENKER LOGISTICS 
NEDERLAND
BRANCHE:  TRANSPORT & LOGISTIEK

MEDEWERKERS:  2500

DB Schenker Logistics Nederland is dienst-

verlener in internationaal transport en 

logistieke dienstverlening. Al haar activiteiten 

zijn erop gericht om de wereld te verbinden: 

haar klanten met hun klanten, de organisatie 

intern, haar wereldwijde netwerk, haar rol in 

de maatschappij, de medewerkers met elkaar. 

DB Schenker Logistics draagt als werkgever 

op zeer positieve wijze bij aan maatschap-

pelijke verantwoording en betrokkenheid. Zo 

biedt de organisatie diverse arbeidsplaatsen 

aan mensen met een beperking of afstand tot 

de arbeidsmarkt en biedt zij kansen aan veel 

klanten van het UWV. DB Schenker Logistics 

is trots op haar bevlogen én betrokken mede-

werkers die het verschil maken binnen de or-

ganisatie. Klantgerichtheid, betrouwbaarheid 

en een goede samenwerking staan centraal. 

Naast het werk is er ook tijd voor ontwikke-

ling en ontspanning door middel van diverse 

studies en cursussen, hardloopevents, diverse 

sociale projecten of door als jonge hbo’er aan 

te sluiten bij Young DB Schenker. DB Schenker 

Logistics staat open voor ideeën, meningen 

en initiatieven. De kernwaarden Samen, 

Betrouwbaar, Klantgericht en Vernieuwend 

zijn de basis van alle activiteiten die intern en 

extern worden ondernomen. 

GGZ NOORD-HOLLAND-
NOORD
BRANCHE:  ZORG – GGZ

MEDEWERKERS:  1665

GGZ Noord-Holland-Noord is een energieke 

organisatie met vitale professionals die am-

bulante topzorg levert binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. Vanuit haar visie, ‘Beter 

worden doe je thuis’, leiden al haar inspan-

ningen tot een doelmatige en doeltreffende 

behandeling van mensen met psychiatrische 

stoornissen. GGZ NHN doet dit samen met 

de cliënt en diens betrokkenen, zo veel als 

mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te 

realiseren werkt zij samen met relevante 

partijen om het herstelproces van de klant 

optimaal te ondersteunen. De ambitie van 

GGZ NHN is om een klantgerichte organisa-

tie te zijn, waarvoor alle medewerkers hun 

deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen 

aan het maatschappelijk herstel van cliënten. 

Vooruitstrevendheid, innovatie en ruimte 

voor eigen initiatief zijn redenen waarom 

medewerkers graag bij GGZ NHN werken. De 

professionals zijn betrokken bij hun werk en 

zijn bewust bezig met het geven van regie aan 

de cliënt. Een medewerker aan het woord: ‘De 

organisatie biedt mogelijkheden en kansen 

voor medewerkers met ideeën. De sfeer en 

het afwisselende werk maken GGZ NHN tot 

een leuke werkgever.’

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

81,7%

RANDSTAD NEDERLAND
DIEMEN
020-5695911
WWW.RANDSTAD.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+7,7%

39

BEVLOGENHEID

+6,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

78,7%

DB SCHENKER LOGISTICS NEDERLAND
TILBURG
013-4625111
WWW.DBSCHENKER.COM/NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+5,9%

37

EFFICIËNTIE

+2,8%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,6%

GGZ NOORD-HOLLAND-NOORD
HEERHUGOWAARD
088-6565010
WWW.GGZ-NHN.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+3,9%

38

TEVREDENHEID

+3,1%

43
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> 1000 medewerkers

VANHAREN
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P lezier op de vloer

‘Bijzondere prestaties en successen vieren 
we samen met onze medewerkers’, zegt 
directeur Krein Bons van vanHaren Schoe-
nen. ‘Het zit vaak in de kleine dingen: een 
telefoontje, taart of een leuke motiverende 
mail, gewoon een persoonlijke vorm van 
aandacht. Openheid, samenwerking, plezier 
op de vloer: daar komt denk ik de hoge 
betrokkenheid van onze medewerkers van-
daan’, aldus Bons.

‘Ook als er processen niet helemaal goed 
gaan, zijn we transparant. We houden bij-
voorbeeld sessies over mogelijkheden om 
efficiënter te werken, waarin medewerkers 
uit alle gelederen samen ideeën uitwis-
selen. Die worden dan in concrete plannen 
gegoten door en voor elke afdeling, want als 
er op het Support Office een foutje wordt 
gemaakt, kan dat grote gevolgen hebben 
voor onze 145 filialen, en dat willen we 
voorkomen.’
Feedback geven en ontvangen vindt Bons 
erg belangrijk. ‘Dit hebben we gedaan mid-
dels een 360 graden feedback, waarbij ook 
de directie vraagt: wat kunnen wij doen om 
zaken te verbeteren?’ 

vanHaren is een bedrijf met een ziel. Het 
is onderdeel van het Duitse familiebedrijf 
Deichmann, waar ‘het dienen van de mens’ 
centraal staat. ‘Dat geldt zowel voor de 
klanten als de medewerkers.’ Als voorbeeld 
daarvan noemt Bons de omgang met oudere 
medewerkers. ‘Wij hebben veel trouwe 
medewerkers die al heel lang in dienst zijn 
en die ontzettend veel ervaring hebben. Dat 
brengt hogere loonkosten met zich mee, 
maar ook kennis en kunde. Met de juiste 
mix aan ervaren en beginnende medewer-
kers maak je het verschil voor de klanten. 
Die belonen ons met een hoge waardering 
in enquêtes.’

betrokken

45



STEDIN
BRANCHE:  ENERGIE & WATER

MEDEWERKERS:  1350

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder 

in het meest stedelijke gebied van Neder-

land: het grootste gedeelte van de provincie 

Zuid-Holland, inclusief de grootste haven 

van Europa, en de provincie Utrecht. Stedin is 

verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, 

beheer, onderhoud en management van 

energienetten. Stedin is de schakel tussen 

ruim twee miljoen klanten en de energiele-

veranciers. Het bedrijf staat voor veiligheid, 

kwaliteit en betrouwbaarheid van energie-

transport. Stedin is trots op haar inspirerende 

werkomgeving. In het moderne hoofdkantoor 

maakt zij het nieuwe werken mogelijk. Er zijn 

verschillende soorten werkplekken ingericht 

voor verschillende soorten werkzaamheden. 

Het pand is van alle gemakken voorzien, 

wat (samen)werken nog fijner maakt. De 

medewerkers zijn de kracht van de organisa-

tie. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

om het meest stedelijke gebied van Neder-

land letterlijk in beweging te houden staat 

altijd voorop. Hóé dat wordt gedaan, wordt 

zeker zo belangrijk gevonden. Een informele 

sfeer en no-nonsense mentaliteit kenmerkt 

Stedin. De organisatie is constant bezig met 

innoveren, zowel op technisch vlak als op 

klantgerichtheid. Stedin wil toekomstgerichte 

en duurzame oplossingen bieden waar haar 

klanten letterlijk blij van worden.

HEWLETT-PACKARD 
NEDERLAND
BRANCHE:  ICT & TELECOMMUNICATIE

MEDEWERKERS:  2156

HP creëert nieuwe manieren waarop techno-

logie een positief effect heeft op mensen, be-

drijven, overheden en de maatschappij. Met 

het breedste technologieportfolio, bestaande 

uit printing, personal systems, software, 

services en IT-infrastructuur, helpt HP haar 

klanten overal ter wereld met oplossingen 

voor hun meest complexe uitdagingen. Flexi-

biliteit in tijd, plaats en carrière wordt enorm 

gewaardeerd bij HP Nederland. Iedere HP-

collega wordt gestimuleerd om zich continu 

te blijven ontwikkelen. Zo heeft de organisa-

tie een aantal prachtige middelen die mede-

werkers kunnen helpen hun carrière vorm te 

geven. Een belangrijk onderdeel daarvan is 

het online HP Career Development platform 

waar iedere medewerker zijn/haar carrière 

kan vormgeven met behulp van diverse tests, 

tips en tools. Daarnaast biedt HP met HP 

University een unieke online ‘one stop shop’ 

voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers 

van HP zijn onderdeel van een dynamische en 

internationale werkomgeving met een diverse 

groep betrokken en bevlogen collega’s. Het 

sterk veranderende IT-landschap biedt enorm 

veel kansen om bij HP als medewerker een 

belangrijke bijdrage te leveren en jezelf con-

tinu te kunnen ontwikkelen.

AMARANT GROEP
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  4975

De Amarant Groep is er trots op dat de 

betrokkenheid en bevlogenheid van haar 

medewerkers zo hoog is. Medewerkers voelen 

zich echt verbonden met hun werk. Medewer-

kers en managers hebben veel vrijheid om te 

ondernemen en initiatieven te ontplooien. De 

Amarant Groep staat bekend om haar proac-

tieve houding en innovatiekracht.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

84,6%

STEDIN
ROTTERDAM
0800-3330444
WWW.WERKENBIJSTEDIN.NET

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+3,3%

40

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+3,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

82,8%

HEWLETT-PACKARD NEDERLAND
AMSTELVEEN
020-7211111
WWW.HP.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+9,3%

41

LEIDERSCHAP

+9,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,7%

AMARANT GROEP
TILBURG
0900-8066
WWW.AMARANTGROEP.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+4,9%

42

BEVLOGENHEID

+3,9%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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XENOS
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  2800

Het motto van Xenos is: mensen inspireren 

door mondiale trends herkenbaar en bereik-

baar te maken. Xenos heeft zich door het 

enthousiasme, de expertise en de inzet van 

eigen mensen in veertig jaar tijd ontwikkeld 

van een kleine, destijds nieuwe formule tot 

een toonaangevende retailer. Xenos biedt een 

brede collectie woon- en cadeauartikelen aan. 

Maar ook voor glaswerk, serviezen, tuinac-

cessoires, hobbyspullen, feestartikelen en 

food kan men er terecht. Het uitgebreide as-

sortiment en de verrassend lage prijs maken 

van Xenos de ‘funshopwinkel’ voor het hele 

gezin! Werken bij Xenos is leuk doordat de 

organisatie druk bezig is met het vernieuwen 

van de winkelformule, gekoppeld aan de 

transformatie van een traditionele organisatie 

die de klant slechts vanuit de winkel bedient, 

naar een omnichannel organisatie, die de 

klant bedient op de door hem/haar gewenste 

wijze; zowel online als offline. Al deze ontwik-

kelingen worden doorgevoerd met behoud 

van het ‘wij van Xenos gevoel’. Dit kwam op 

een geweldige manier tot uiting bij de viering 

van Xenos’ 40-jarig bestaan; een groots feest 

voor alle medewerkers in het distributiecen-

trum te Waalwijk.

DRIESTROOM
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  1050

Driestroom levert een bijdrage aan het al-

ledaagse geluk van anderen. Dat geluk zit in 

kleine dingen. Aandacht geven is eigenlijk niets 

anders dan stilstaan bij iets of iemand. Het 

mooie van stilstaan bij een ander is dat het veel 

in beweging zet. Dat weten de medewerkers 

van Driestroom, want zij zetten elke dag veel 

in beweging. Voor de cliënt en voor ouders 

en verzorgers. Driestroom realiseert haar 

missie vanuit een viertal kernwaarden: Groot 

in het klein, In contact, Bevlogen, Eigenzinnig. 

Groot in het klein staat voor de persoonlijke 

benadering van Driestroom. In contact, omdat 

bij Driestroom wordt geluisterd naar wat je 

zegt en gezien wordt wat je bedoelt. Bevlogen: 

Driestroom zet graag een stapje extra. Eigenzin-

nig, omdat bij Driestroom áltijd wordt gedacht 

in mogelijkheden. Iedereen binnen Driestroom 

zet zich in om cliënten, ouders en verzorgers 

wat alledaags geluk te bezorgen.

GRANDVISION BENELUX
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  1900

GrandVision Benelux is de absolute markt-

leider op het gebied van optiek. Doordat elke 

formule zich op een ander soort klant richt, 

weet GrandVision Benelux elke consument een 

passende zichtoplossing te bieden. Daarnaast 

onderscheidt de organisatie zich door haar 

vakmanschap en een hoge klanttevredenheid. 

Dit is wederom tot uiting gekomen door het 

winnen van de Beste Winkelketen. GrandVision 

Benelux biedt een uitdagende en veelzijdige 

werkomgeving: medewerkers krijgen de moge-

lijkheid door te groeien binnen de organisatie 

en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod 

aan trainingen en opleidingen. De interne op-

leidingen worden voortdurend geoptimaliseerd 

door ervaren trainers. GrandVision Benelux is 

continu op zoek naar moderne en effi ciënte ma-

nieren van leren. De organisatie is van mening 

dat leren leuk moet zijn: praktisch en met een 

hoog fungehalte. Daarnaast is er veel aandacht 

voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers 

hebben plezier in hun werk, wat terug te zien is 

in een mooie score en stijgende lijn in de alge-

mene tevredenheid. Een greep uit de reacties 

van medewerkers: goede sfeer, leuke collega’s, 

veel vrijheid in werkzaamheden, goede door-

groeimogelijkheden, afwisselend werk!

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

82,5%

XENOS
WAALWIJK
0416-674747
WWW.XENOS.NL

7,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+17,2%

43

EFFICIËNTIE

+10,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,7%

DRIESTROOM
ELST GLD
0481-366000
WWW.DRIESTROOM.NL

7,0

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

LOYALITEIT

+4,4%

44

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+4,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

79,8%

GRANDVISION BENELUX
SOESTERBERG
033-7505750
WWW.GRANDVISIONBENELUX.COM

7,0

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+8,8%

45

KLANTGERICHTHEID

+6,4%

47



COOP SUPERMARKTEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  5330

Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, 

zelfstandige coöperatie die, bewust van haar 

maatschappelijke positie, een optimaal pakket 

van levensmiddelen en gerelateerde producten/

diensten levert aan consumenten- en onderne-

mersleden. Door deze coöperatieve structuur 

neemt de organisatie een unieke plaats in de 

Nederlandse foodretail in. De belangen van 

haar leden zijn verenigd in 235 modern inge-

richte supermarkten. Coop wil continu blijven 

verbeteren. Dit geldt zowel voor de organisatie 

als voor de medewerkers. Coop is supertrots 

op het Coop College, waarmee zij medewerkers 

de mogelijkheid biedt om online een erkende 

mbo-opleiding te volgen. Waar Coop ook trots 

op is, is de inzet van haar medewerkers. Hoewel 

er inmiddels 235 Coop-supermarkten zijn, 

heerst er nog steeds een prettige en informele 

sfeer bij Coop. Die zie je onder andere terug 

tijdens de winkelwedstrijd die jaarlijks wordt 

georganiseerd. Tijdens dit evenement strijden 

de winkels tegen elkaar om de titel Beste Coop 

van Nederland. De creativiteit en teamspirit die 

de winkels dan laten zien is ongekend!

JEROEN BOSCH 
ZIEKENHUIS
BRANCHE:  ZORG – ZIEKENHUIZEN 

& REVALIDATIECENTRA

MEDEWERKERS:  4034

Goede zorg is betrokken, maatwerk, veilig, 

samenwerken, blijven leren, breed en duur-

zaam. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt 

vanuit het hart, met als kernwaarden: veilig, 

open, gastvrij en vernieuwend. Op deze wijze 

wordt continu gewerkt aan zes dimensies die 

de kwaliteit garanderen: patiëntveilig, pati-

entgericht, efficiënt, effectief, gelijkheid en 

tijdigheid. Medewerkers zetten zich met hart 

en ziel in voor de patiënt. Op eenzelfde wijze 

spant het JBZ zich als werkgever maximaal 

in om de medewerkers in een veilige, prettige 

omgeving hun professie en passie uit te laten 

voeren. De kernfuncties zorg, opleiden en 

onderzoek staan in het teken van voortref-

felijke zorg, onder optimale arbeidsomstan-

digheden. Mijlpalen worden gevierd, zoals 

in 2014 het 12,5-jarig jubileum. Hiervoor 

maken medewerkers een eigen film, voor en 

door elkaar. De productie is gebaseerd op 

eigen ervaringen, via storytelling rondom zes 

centrale kwaliteitsdimensies. Door een ‘platte 

organisatie’ met aandacht voor Management 

Development, leren en ontwikkelen is er bij 

het JBZ een cultuur van grote betrokkenheid 

en motivatie: ruimte voor voortreffelijkheid. 

JUMBO SUPERMARKTEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  40000

Jumbo heeft ruim 425 winkels en dit aantal 

groeit nog steeds. Door de klant altijd 

centraal te stellen, is het familiebedrijf een 

van de best gewaardeerde supermarktketens 

van Nederland. De basis van het succes van 

Jumbo is haar formule: de laagste prijs, het 

grootste assortiment én de beste service. Dit 

garandeert de keten met de 7 Zekerheden 

voor klanten. Jumbo is trots op de manier 

waarop zij in de afgelopen vijf jaar twee 

integraties (met Super de Boer en C1000) 

heeft gerealiseerd. Deze integraties gaven 

veel personele uitdagingen, zoals het bepalen 

van een nieuwe organisatiestructuur inclusief 

bemensing en het harmoniseren van arbeids-

voorwaarden. Tegelijkertijd is er veel aan-

dacht besteed aan het behoud van de unieke 

Jumbo cultuur. Jumbo is een mensgerichte 

organisatie met een open en positieve sfeer. 

Elke medewerker draagt bij aan het succes 

van Jumbo en de werkomgeving is dynamisch. 

Binnen Jumbo krijgen medewerkers veel 

verantwoordelijkheid om klantverwachtingen 

te overtreffen. Ook is er veel ruimte voor per-

soonlijke ontwikkeling. De Jumbo Academy is 

er voor iedereen die wil groeien.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

75,2%

COOP SUPERMARKTEN
VELP GLD
026-7999666
WWW.COOP.NL

7,0

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+10,0%
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ROLDUIDELIJKHEID

+8,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,5%

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS
’S-HERTOGENBOSCH
073-5538448
WWW.JBZ.NL

7,0

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+2,1%
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BETROKKENHEID

+1,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

72,3%

JUMBO SUPERMARKTEN
VEGHEL
0413-380200
WWW.JUMBOWERKT.NL

6,9

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

KLANTGERICHTHEID

+8,6%

48

LEIDERSCHAP

+3,3%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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2 DE TUINEN ............................................................................7,4

3 BETER BED NEDERLAND ....................................................7,4

TOP 3 
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DAF TRUCKS
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS :  5800

DAF ontwikkelt, produceert en verkoopt trucks, 

onderdelen en diensten. Het bieden van de 

beste service aan de klant is daarbij prioriteit. 

DAF Trucks N.V. is een internationale organisa-

tie met vestigingen in Europa en ver daarbuiten. 

Het hoofdkantoor van DAF is gevestigd in 

Eindhoven, de thuisbasis voor R&D, Marketing 

& Sales, Purchasing, Finance, Logistics & Supply 

Chain, HR, IT en productie. Achter DAF Trucks 

N.V. staan bijna zesduizend trotse medewer-

kers. Mensen die zich elke dag inzetten voor 

een perfect productprogramma en een groeiend 

marktaandeel. Bij DAF wordt gewerkt in mul-

tidisciplinaire teams, waarin ieder zijn eigen 

inbreng heeft. De gezamenlijke uitdaging: het 

kan altijd nóg beter. Werken bij DAF betekent 

werken bij een van Europa ’s meest succesvolle 

truckproducenten. Dat zowel de productiefacili-

teiten, R&D, als de kantooromgeving gevestigd 

zijn op één campus, maakt dat alle medewer-

kers elke dag geconfronteerd worden met het 

tastbare en imposante eindproduct. Dat men 

daar als medewerker direct of indirect een 

bijdrage aan levert, maakt men trots, en dat is 

dan ook dagelijks voelbaar.

ST. ANNA ZORGGROEP
BRANCHE:  ZORG- ZIEKENHUIZEN 

& REVALIDATIECENTRA, 

VERPLEGING & VERZORGING

MEDEWERKERS:  2085

De St. Anna Zorggroep is actief in de regio 

Geldrop en Eindhoven en wordt gevormd door 

het St. Anna Ziekenhuis, medisch sportge-

zondheidscentrum TopSupport en Ananz 

Ouderenzorg. Haar passie is het bevorderen 

van de gezondheid en kwaliteit van leven 

van ieder mens, in iedere levensfase. Anna 

wil een partner zijn, een goede buur, iemand 

die altijd klaar staat. De St. Anna Zorggroep 

zoekt op persoonlijke wijze en samen met 

haar patiënten en cliënten naar de beste 

oplossing, ook als die niet meteen voor de 

hand ligt. De organisatie is het meest trots op 

de werkvreugde van haar medewerkers. Ze 

hebben plezier in hun werk, voelen zich thuis 

en zijn trots op de organisatie. Medewerkers 

geven samen invulling aan een Aangenaam 

Anna en doen dat iedere dag opnieuw 

vanuit een bijzondere betrokkenheid met de 

patiënten, cliënten en hun families. Een van 

de medewerkers: ‘Ik voelde me thuis vanaf 

de eerste minuut, er heerst een sfeer van 

vertrouwen op onze afdeling. Dat, gecombi-

neerd met de professionele aanpak van ons 

multidisciplinaire team, maakt Anna voor mij 

bijzonder.’

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

83,2%

DAF TRUCKS
EINDHOVEN
040-2142616
WWW.DAF.COM/WORKING-AT-DAF

6,9

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+5,2%
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BETROKKENHEID

+3,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,3%

ST. ANNA ZORGGROEP
GELDROP
040-2864745
WWW.ANNAWERKT.NL

6,9

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+5,3%

49

KLANTGERICHTHEID

+2,7%
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Marrakech. Laat het aan de medewerkers over om 
een goede sfeer te creëren, daar moet je je niet van 
bovenaf mee bemoeien.’
Een van de nadelen van een klein bedrijf vindt De 
Jonge dat het moeilijker is om feedback te geven. 
‘Dat is lastig in een familiaire omgeving. Mensen 
vermijden liever conflicten als ze nauw samenwer-
ken. Dat is niet goed, dus daar hebben we het ook 
over. Je moet elkaar op een acceptabele manier 
kritiek kunnen geven.’ Met het bedrijf gaat het 
goed, maar met de verzekeringsbranche in zijn 
geheel een stuk minder.

Zelfrijdende auto’s
Maakt De Jonge zich zorgen als hij hoort over de 
vele ontslagen bij andere bedrijven? ‘De markt 
is verzadigd, maar wij groeien de laatste jaren 
nog wel. Wij moeten het van goede concurrentie 
hebben. Ik zie nog wel toekomstmogelijkheden 
voor verzekeringen. Je moet je wel aanpassen. Een 
voorbeeld: waterdichte en krasbestendige smart-
phones. Daarvoor heb je geen telefoonverzekering 
meer nodig. Of zelfrijdende auto’s: die zullen min-
der botsen, daar zullen minder verzekeringen voor 
worden verkocht. Maar daar komen weer andere 
voor in de plaats.’ 
Onzekerheid blijft een feit, ook over je baan, 
erkent De Jonge. ‘Ik zie het dan ook als een taak 
voor een goede werkgever om medewerkers 
weerbaar te maken op de arbeidsmarkt. Men-
sen moeten door kunnen stromen. Dat kan door 
taakverbreding: word je in jouw team fraudecon-
tactpersoon of ICT-aanspreekpunt? Wil je in de 
commissie Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen? Wil je lid worden van de OR? Zaken die 
een aanvulling zijn op je werk, houden je scherp.’

Het was een 
drukke zomer 
voor ZLM Ver-
zekeringen. Alle 
klanten wonen 
in Zeeland en 

Brabant en uitgerekend daar stonden na hevige 
regenbuien veel woonkamers onder water. Extra 
veel schademeldingen en meer werkdruk dus. ‘Dat 
geeft ook veel energie’, zegt directeur Bram de 
Jonge. ‘We voelen dan: nú moeten we er voor onze 
klanten zijn.’ Voor een positief imago in de verzeke-
ringsbranche moet je hard werken, vindt De Jonge. 
‘Door de woekerpolissen en de bankencrisis is er 
minder vertrouwen in  verzekeraars. Een reisbu-
reau of modewinkel bezorgt een klant makkelijker 
een prettig gevoel. Wanneer bellen ze ons? Als er 
schade is. Als een klant dan je inspanning waar-
deert of een compliment geeft, stimuleert dat onze 
medewerkers om hun werk nóg beter te doen.’ 
Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klan-
ten, gelooft De Jonge. ‘Dat begint bij fatsoenlijk 
belonen en goede arbeidsomstandigheden. Het kan 
heel simpel zijn: een prettige stoel, een goed beeld-
scherm, een gezonde lunch. Veel belangrijker nog is 
flexibiliteit in werkuren. Bij ZLM werken veel jon-
ge ouders die soms voor een ziek kind moeten zor-
gen. Dan zeggen we weleens “ga maar naar huis”, 
of we regelen zorgverlof. We bieden mogelijkheden 
om werk en gezin te combineren.’ Verder gelooft De 
Jonge vooral in het scheppen van randvoorwaar-
den om gelukkige medewerkers te krijgen. ‘Je moet 
het niet te ingewikkeld maken: taart als er iets te 
vieren valt, af en toe eens een reisje. Om de vijf jaar 
gaan we op reis met medewerkers en hun partners. 
We zijn al naar Sint-Petersburg geweest, Istanbul, 

HARD WERKEN VOOR 
POSITIEF IMAGO
Een tevreden gevoel komt niet vanzelf als je werkt bij een verzekeraar. Een 
compliment van een klant doet dan wonderen, zegt directeur Bram de Jonge 
van ZLM Verzekeringen.
Tekst Irina Mak  Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS: 

189

HOOFDKANTOOR: 

GOES

JAAROMZET: 

93 MILJOEN EURO

GEMIDDELDE 

LEEFTIJD:  37,9 JAAR

MAN/VROUW: 

55% VROUW, 45% MAN
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Bevlogen medewerkers 
zorgen voor tevreden klanten

NAAM:  BRAM DE JONGE

LEEFTIJD:  63 JAAR 

FUNCTIE:  ALGEMEEN 

DIRECTEUR

INSPIRATIEBRON: 

LANGE AFSTANDEN 

FIETSEN EN SCHILDEREN

ZOU OOIT NOG 

WELEENS:  ‘GEEN IDEE; 

OOIT IS TE VER WEG!’

< 1000 medewerkers
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ZLM VERZEKERINGEN
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  189

ZLM Verzekeringen is een onderlinge verze-

keringsmaatschappij zonder winstoogmerk 

waar de klant kan rekenen op een goede 

prijs-kwaliteitverhouding en een hoge mate van 

persoonlijke dienstverlening. ZLM Verzekerin-

gen is een bedrijf waar mensen graag naar het 

werk komen. De organisatie biedt ruimte om 

jezelf te zijn. Geen targets rondom winst, groei 

of andere kwantitatieve meetpunten. Wel wordt 

er gestuurd op klanttevredenheid: de klant moet 

het gevoel overhouden dat hij met aandacht 

behandeld is. Datzelfde geldt voor de beleving 

van de medewerker: die moet trots op de 

organisatie zijn. Daarom wordt er veel aandacht 

besteed aan de lunch, associaties met sport 

en vitaliteit, mensgerichtheid en een fi nancieel 

gezonde positie. Het zijn met name de sfeer, 

de openheid en collegialiteit die het werken 

bij ZLM Verzekeringen zo leuk maken. Sinds 

kort wordt er in de lunchpauze actief gedart. 

Daarnaast kunnen medewerkers meerijden in 

de volgauto’s van de wielerevenementen die 

ZLM Verzekeringen sponsort. 

DE NIEUWE MARKE
BRANCHE:  ZORG - VERZORGING, 

VERPLEGING & THUISZORG

MEDEWERKERS:  131

De nieuwe Marke is het resultaat van een 

visie op eigentijds ouder worden. Met begrip 

voor de oudere van nu, maar zeker ook voor 

de oudere van de toekomst. De nieuwe 

Marke biedt een woon- en leefomgeving en 

begeleiding waar privacy en zelfstandigheid 

enerzijds en maatschappelijke betrokkenheid 

anderzijds samengaan. De doelstelling is dat 

senioren blijven participeren in, en betrok-

ken zijn met de maatschappij en er zo lang 

mogelijk volwaardig deel van uitmaken. Op 

personeelsgebied is De nieuwe Marke het 

meest trots op haar extreem lage ziektever-

zuimpercentage, dat al jarenlang schommelt 

rond de 2 procent, en op de resultaten van 

het medewerkersonderzoek, waarin zij als 

werkgever van de medewerkers een 8,2 kreeg 

en van de vrijwilligers een 8,4. Ieder jaar 

organiseert De nieuwe Marke de Zomermarkt 

voor haar bewoners. Het is altijd een heel 

vrolijke en knusse dag met livemuziek, kra-

men met vers fruit, bloemen, cadeautjes en 

snuisterijen, een ijscokar en heerlijke drankjes 

en hapjes uit eigen keuken. De bewoners 

worden door vele vrijwilligers gebracht en 

gehaald en genieten ontzettend!

RIJK ZWAAN
BRANCHE:  LAND- & TUINBOUW

MEDEWERKERS:  750

Rijk Zwaan staat aan het begin van de 

voedselketen: zij ontwikkelt groenterassen 

en verkoopt de zaden aan telers over de hele 

wereld. De organisatie is sterk gericht op 

onderzoek en ontwikkeling en werkt intensief 

samen met onder meer supermarkten, 

groentesnijderijen en restaurants. Zo worden 

groenten ontwikkeld die perfect aansluiten bij 

de wensen van de consument. Onderdeel van 

het succes van Rijk Zwaan is de keuze om al-

leen medewerkers aan te nemen die als mens 

bij het bedrijf passen. Normen en waarden 

en de wil om samen te werken zijn minimaal 

net zo belangrijk als kennis en ervaring. Dat 

zorgt voor een prettige werksfeer én een hoge 

betrokkenheid en motivatie. Rijk Zwaan is er 

trots op dat zij haar belangrijkste doelstel-

ling – medewerkers een prettige en duurzame 

baan bieden - in haar snel groeiende inter-

nationale bedrijf voorop kan blijven stellen 

en hier ook succesvol in is. Rijk Zwaan vindt 

persoonlijke aandacht en onderlinge interesse 

belangrijk en organiseert daarom voor alle 

medewerkers in Nederland de Collegadag, 

waar collega’s in groepjes kennismaken met 

elkaar en hun passies.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

96,5%

ZLM VERZEKERINGEN
GOES
0113-238000
WWW.ZLM.NL

8,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+19,4%

1

ROLDUIDELIJKHEID

+18,9%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94%

DE NIEUWE MARKE
BERGEN NH
072-5895944
WWW.DENIEUWEMARKE.NL

8,0

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+16,1%

3

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+15,0%

TEVREDENHEID

18,1%

RIJK ZWAAN
DE LIER
0174-532300
WWW.WORKATRIJKZWAAN.NL

8,1

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

+16,1%

2

VITALITEIT

+7,4%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

STICHTING DE PRAKTIJK
BRANCHE:  ZORG – GGZ

MEDEWERKERS:  109

Stichting De Praktijk is een organisatie met 

ruim honderd medewerkers in Noord-Holland 

Noord die geïntegreerde jeugdzorg aan kind, 

jeugd en gezin biedt. Hulpverlening voor 

GGZ, AWBZ en geïndiceerde jeugdzorg wor-

den integraal aangeboden door zeer gedreven 

en vakbekwame professionals. Stichting De 

Praktijk is een kleine, flexibele organisatie die 

zeer bewust met gemeenschapsgeld omgaat. 

Daarom wordt er gewerkt met een zo klein 

mogelijke overhead en wordt de bureaucratie 

zo beperkt mogelijk gehouden. Het toege-

kende budget is bestemd voor de cliënten 

en het resultaat moet zo praktisch mogelijk 

zijn en voldoen aan de vraag die de cliënt 

stelt. Het meest trots is de organisatie op de 

betrokken en bevlogen medewerkers. Positief 

en opbouwend wordt steeds weer gewerkt 

aan nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. 

De medewerker ervaart een grote mate van 

zelfstandigheid. Er is ruimte om privé en werk 

goed op elkaar af te stemmen en er is ruimte 

om de professionele verantwoordelijkheid 

daadwerkelijk invulling te geven. De organi-

satie sluit aan bij de ontwikkelingen binnen 

het veld en is open in de samenwerking met 

andere organisaties. 

SHIMANO EUROPE 
HOLDING
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  280

Shimano Europe Holding is een dynamische 

internationale organisatie actief in de vrije-

tijdssector met meer dan twintig kantoren 

in Europa. Shimano Europe Holding levert 

kwaliteitsproducten in de rijwiel-, roei- en 

hengelsportbranche. Klant- en servicegericht-

heid staan hierbij hoog in het vaandel, alsook 

een excellente distributie. De organisatie is 

gezond en zeer succesvol, wat HR ook de mo-

gelijkheid biedt om met moderne systemen 

en tools te kunnen werken en mensen te laten 

groeien. Zowel het verloop als het verzuim 

laat zeer lage cijfers zien. Het ambitieniveau 

ligt hoog bij Shimano en er wordt dan ook 

hard gewerkt. Dit biedt medewerkers volop 

ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen. 

Het internationale karakter spreekt mede-

werkers enorm aan, evenals de sector waarin 

Shimano actief is. Veel doorgaans jonge 

medewerkers delen dezelfde passie en zijn 

bereid een stapje extra te lopen. Er heerst 

geen 9-tot-5-mentaliteit en men heeft wat 

voor elkaar en de organisatie over. Er heerst 

een prettige en open werksfeer.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94,4%

STICHTING DE PRAKTIJK
ALKMAAR
072-5147630
WWW.STICHTING-DEPRAKTIJK.NL

7,8

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+18,9%

5

BETROKKENHEID

+16,1%

TEVREDENHEID

+10,1%

SHIMANO EUROPE HOLDING
NUNSPEET
0341-272222
WWW.SHIMANO.COM

7,9

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+9,0%

4

LOYALITEIT

+8,6%
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THE INTERNATIONAL 
SCHOOL OF AMSTERDAM
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  244

Al vijftig jaar lang is The International School 

of Amsterdam leider in primair en secundair 

onderwijs van de internationale gemeenschap. 

Haar internationale Baccalaureaat curriculum 

en moderne faciliteiten bereiden studenten 

van 2-18 jaar voor op academische successen. 

ISA biedt diversiteit en een open en globaal 

platform voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Medewerkers van ISA zijn toe-

gewijd aan het inspireren en ondersteunen van 

studenten en streven er altijd naar hun kennis 

te delen en meer te leren. ISA ondersteunt 

haar medewerkers in hun ontwikkeling en 

biedt ‘state of the art’ onderwijsfaciliteiten. 

Docenten zijn professioneel, presenteren op 

internationale congressen en ontwikkelen 

nieuwe vaardigheden door middel van zowel

interne als externe opleidingen. ISA besteedt 

ook aandacht aan lichaam en geest: exclusieve 

toegang tot fi tnessfaciliteiten, museumkaarten 

en regelingen voor fi ets- en openbaar vervoer. 

ISA moedigt een cultuur van denken en colla-

boratie aan; dit maakt het meer dan alleen een 

plaats om te werken.  

DE NIEUWE BIBLIOTHEEK
BRANCHE:  OVERIG

MEDEWERKERS:  137

De bibliotheek van de 21e eeuw heeft de flexi-

biliteit om adequaat antwoord te geven op de 

informatierevolutie, veranderend gedrag van 

klanten, overheidsbezuinigingen en andere 

ontwikkelingen. De bibliotheek laat zien dat 

het mogelijk is om met een inspirerende 

presentatie, een actief marketingbeleid, een 

aantrekkelijke programmering en innovatie 

succes te boeken en groei te verwezenlijken. 

De bibliotheek stimuleert lezen, leren en ont-

wikkeling in een inspirerende, laagdrempelige 

en eigentijdse omgeving. De bibliotheek biedt 

haar medewerkers volop mogelijkheden om 

zich te ontwikkelen. Jaarlijks heeft de biblio-

theek een grote variëteit aan scholing, zowel 

individueel als teamgebonden. Het scholings-

aanbod wordt, waar mogelijk, uitgevoerd door 

de medewerkers van de nieuwe bibliotheek 

zelf: vóór en door collega’s. De bibliotheek is 

trots op haar mooie score bij het medewer-

kersonderzoek. Deskundige medewerkers zijn 

van groot belang bij het realiseren van doelen. 

De bibliotheek geeft medewerkers de kans 

zich op professioneel gebied te ontwikkelen, 

maar besteedt daarnaast ook aandacht aan 

het individuele aspect. Bijvoorbeeld door het 

organiseren van een vitaliteitsmaand, met 

diverse workshops zoals smoothies maken en 

mindful bewegen.

BEVOLKINGSONDERZOEK 
ZUID
BRANCHE:  ZORG – OVERIG

MEDEWERKERS:  212

Bevolkingsonderzoek Zuid voert drie bevolkings-

onderzoeken uit in Noord-Brabant en Limburg: 

de bevolkingsonderzoeken borstkanker en 

baarmoederhalskanker en sinds januari 2014 het 

bevolkingsonderzoek darmkanker. De organisa-

tie wil met de uitvoering van deze onderzoeken 

de sterfte aan kanker terugdringen en gezond-

heidswinst realiseren. Bevolkingsonderzoek 

Zuid is een mensenorganisatie: haar cliënten 

én medewerkers staan centraal. De afgelopen 

jaren hebben veel veranderingen plaatsgevon-

den en is er veel gevraagd van de medewerkers. 

Desondanks blijven de medewerkers positief, 

betrokken en enthousiast. Het arbeidsverloop 

is laag, het kwaliteitsniveau is hoog en de orga-

nisatie biedt medewerkers de mogelijkheid zich 

verder te ontwikkelen. Een medewerker zegt: 

‘Werken bij Bevolkingsonderzoek Zuid is divers 

en uitdagend. Het samenwerken in teams is 

positief. De organisatie is plat. De lijnen zijn kort. 

Je wordt betrokken bij het maken van beleid. 

Daarnaast heb je veel vrijheid en de mogelijk-

heid jezelf verder te ontwikkelen. Dit maakt Be-

volkingsonderzoek Zuid een prettige werkgever 

voor mij.’ De cliënten die deelnemen aan het 

bevolkingsonderzoek zijn zeer tevreden over het 

onderzoek en de medewerkers. Uit een recent 

klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat cliënten 

het bevolkingsonderzoek een dikke 9 geven. 

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

93,5%

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF AMSTERDAM
AMSTELVEEN
020-3471111
WWW.ISA.NL

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+14,9%

6

LOYALITEIT

+12,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

97,4%

DE NIEUWE BIBLIOTHEEK
ALMERE
036-5486000
WWW.DENIEUWEBIBLIOTHEEK.NL

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+14,1%

7

TEVREDENHEID

+10,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

89,1%

BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID
EINDHOVEN
088-0001300
WWW.WERKENBIJBEVOLKINGSONDERZOEK.NL

7,7

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+12,1%

8

BETROKKENHEID

+11,5%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

OASEN
BRANCHE:  OPENBAAR BESTUUR 

& VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  282

Oasen zorgt ervoor dat 750.000 mensen in 

het Groene Hart lekker en gezond drinkwater 

uit de kraan krijgen. Oasen is een maatschap-

pelijk bedrijf dat op duurzame wijze werkt. De 

organisatie hanteert hoge standaarden voor de 

kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater en 

handelt doelmatig en klantgericht. Met haar 

250 vakbekwame medewerkers bouwt Oasen 

aan de drinkwatervoorziening van de toekomst. 

Dit wordt gedaan op een transparante, mo-

derne en eigenwijze manier. Alle medewerkers 

hebben een passie voor drinkwater, ieder op 

zijn eigen manier. Bij Oasen mag je jezelf zijn en 

hoef je jezelf geen rol aan te meten. In Kamerik 

wordt op het zuiveringsstation De Hooge Boom 

gewerkt aan de drinkwatervoorziening van de 

toekomst. Oasen gaat daar over enkele jaren 

onberispelijk drinkwater op een verrassingsvrije 

manier leveren aan klanten, zonder lekkages en 

storingen. Oasen is het eerste drinkwaterbedrijf 

dat deze visie gaat realiseren. Centraal in dit 

programma staat de ruimte voor creativiteit en 

betrokkenheid van alle medewerkers. 

TVM VERZEKERINGEN
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  364

TVM wil betrokken zijn bij haar klanten. Dat 

was vijftig jaar geleden bij de oprichting al 

heel belangrijk. Betrokken transportonderne-

mers besloten toen tot de oprichting van een 

eigen onderlinge verzekeraar. Dat was in die 

tijd hard nodig omdat andere verzekeraars de 

transportsector links lieten liggen. Inmiddels 

is de coöperatie TVM uitgegroeid tot een 

internationale mobiliteitsverzekeraar. Door én 

voor haar leden. Dat is de kracht van de coö-

peratie. TVM biedt verzekeringsoplossingen 

voor transport over de weg, transport over 

het water en de automotive branche. TVM is 

het meest trots op de hoge betrokkenheid en 

bevlogenheid van haar medewerkers. Plezier 

in je werk is altijd een combinatie van profes-

sionele uitdaging en optimale sfeer. Beide 

ingrediënten heeft TVM volop in huis. Dat is 

voor een belangrijk deel toe te schrijven aan 

de middelgrote omvang van het bedrijf en de 

informele bedrijfscultuur. TVM heeft gemo-

tiveerde medewerkers en werkt klantgericht. 

TVM kent een open en plezierige werksfeer 

met korte lijnen. Er wordt ruimte voor eigen 

initiatief geboden.

SPORTFONDSEN 
ROTTERDAM
BRANCHE:  HORECA, RECREATIE, 

TOERISME & CULTUUR

MEDEWERKERS:  115

Sportfondsen Rotterdam is een samenwer-

kingsverband van vier Sportfondsenaccommo-

daties in de stad Rotterdam. De vier aange-

sloten accommodaties hebben elk hun eigen 

karakter en cultuur. Zwemles geven is de core 

business. De zwemonderwijzers zijn gepas-

sioneerd bezig kinderen te leren zwemmen, 

zodat zij zich kunnen redden in het water. Ook 

de receptie en de schoonmaak- en technisch 

medewerkers staan altijd ten dienste van de 

bezoeker en voelen zich bij hen betrokken. 

Naast zwembaden zijn er ook sporthallen, een 

bowlingcentrum, fitnesszalen en horecagele-

genheden. Samen bedienen de accommoda-

ties bijna een miljoen bezoekers per jaar op 

een laagdrempelige en toegankelijke manier. 

Sportfondsen Rotterdam wordt geleid vanuit 

een stichting waarin de directie, marketing en 

personeelszaken zijn ondergebracht. Mede-

werkers van Sportfondsen Rotterdam zijn trots 

op hun werk en op het bedrijf. Bij Sportfondsen 

Rotterdam krijg je dagelijks de kans om je 

eigen creativiteit en ideeën in te brengen. Hier-

uit ontstaan nieuwe activiteiten en producten, 

zoals de Drijf Inn bios, themaweken, Aqua-

watch, 2Kickboard en vele andere activiteiten. 

Dit maakt werken bij Sportfondsen Rotterdam 

altijd een belevenis.

+10,8%

OASEN
GOUDA
0182-593311
WWW.OASEN.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEIDVERLOOP-
BESTANDIGHEID

+10,6%

9

EFFICIËNTIE

+9,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94,0%

TVM VERZEKERINGEN
HOOGEVEEN
0528-292999
WWW.TVM.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+14,0%

10

BETROKKENHEID

+12,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

93,2%

SPORTFONDSEN ROTTERDAM
ROTTERDAM
010-4674800
WWW.SPORTFONDSENROTTERDAM.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

+13,8%

11

BETROKKENHEID

+11,4%
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woordelijkheden mogen wel wat verbeteren’, zegt 
Beekman. ‘Ook al hebben we ongeveer zevenhon-
derd medewerkers, we zijn hier net een dorp, met 
dezelfde voor- en nadelen.’ Er wordt over elkaar 
gesproken, maar elkaar aanspreken op taken is er 
niet altijd bij. Complimentjes mogen ook wel wat 
vaker worden uitgedeeld. ‘Maar net als in een echt 
dorp: zodra de buitenwereld zijn intrede doet, 
vormen we op alle niveaus één front en is iedereen 
zeer betrokken bij zijn werk en werkgever.’

Jonkies
Het is een ‘dorp’ met net afgestudeerde mees-
ters in de rechten en de leden van de Raad van 
State, die hun sporen al hebben verdiend. ‘Die 
combinatie leidt tot een plezierige dynamiek. De 
jonkies leren hier het vak. Ze zijn dan wel afge-
studeerd, maar hier word je pas echt opgeleid in 
het bestuursrecht. Het is een grote groep jonge 
mensen die allemaal min of meer in dezelfde fase 
zitten en elkaar willen helpen. Van ellebogen-
werk is hier geen sprake.’
De Raad van State verwacht niet van medewer-
kers dat ze hier ‘levenslang’ hebben. ‘Op een 
gegeven moment vliegen ze uit. Dat is helemaal 
niet erg, integendeel. We zijn graag een goed 
opleidingsinstituut. Zo profileren we onszelf 
ook in de arbeidsmarktcommunicatie.’ Helaas is 
er op dit moment vanwege bezuinigingen geen 
doorlopende vacature voor startende juristen. 
Toch ziet Beekman het allesbehalve somber in. 
‘Ik zie alweer wat plaatsen ontstaan. Bovendien 
zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden 
van loopbaanontwikkeling buiten de Raad van 
State. En heb je hier eenmaal gewerkt, dan heb 
je echt iets moois op je cv staan.’

Tegen nieuwe medewer-
kers zeg ik weleens: kijk 
maar goed rond, een 
mooiere werkplek zul 
je nooit meer krijgen.’ 
Pieter-Bas Beekman, 

hoofd communicatie van de Raad van State, kijkt 
trots door de moderne, open ruimte. Hij is niet de 
enige. Uit het Beste Werkgeversonderzoek blijkt 
dat veel medewerkers deze trots delen. Trots op 
het historische pand in Den Haag én op het werk. 
‘Als je snel veel geld wilt verdienen, moet je niet 
bij ons komen werken, maar wel als je waarde 
hecht aan een prettige werksfeer gecombineerd 
met werk op hoog niveau. Je werkt hier voor de 
hoogste algemene bestuursrechter van het land 
en voor de wetgevingsadviseur voor regering en 
parlement. Daar mag je best trots op zijn.’
Dat betekent niet dat de medewerkers lui ach-
teroverleunen in het luxe pluche. ‘We zijn niet 
zomaar een stelletje ambtenaren. Hier wordt 
keihard gewerkt, ik noem het hier niet voor niets 
weleens een “uitsprakenfabriek”. Medewerkers 
hebben te maken met keiharde targets, we doen 
hier 14.000 uitspraken per jaar.’ Bij de Raad van 
State wordt bij alles gestreefd naar een ‘tien’. 
Alle medewerkers zijn doordrongen van die hoge 
standaarden. Dat brengt soms mee dat het maar 
gewoon wordt gevonden wat er zich afspeelt bin-
nen deze muren. ‘Terwijl ik vind dat we op alle 
niveaus vrij uitzonderlijk presteren.’
Uit het Beste Werkgeversonderzoek blijkt dat 
de Raad van State goed scoort op werkplezier en 
goed werkgeverschap. Maar er zijn ook verbeter-
punten. ‘De transparantie over interne besluit-
vorming en het elkaar aanspreken op verant-

TROTS OP DE MOOIE 
UITSPRAKENFABRIEK
Durf niet te denken dat er bij de Raad van State niet hard wordt gewerkt. 
‘We zijn niet zomaar een stelletje ambtenaren.’

Tekst Eveline Domevscek  Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS:

640

HOOFDKANTOOR: 

DEN HAAG

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 

40 JAAR

MAN/VROUW: 

52% VROUW, 48% MAN
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‘Van ellebogenwerk is 
hier geen sprake’ 

NAAM:  PIETER-BAS 

BEEKMAN

LEEFTIJD:  48 JAAR

FUNCTIE:  HOOFD 

COMMUNICATIE

INSPIRATIEBRON: 

MIJN OUDERS, DIE 

VRIJ RECENT KORT 

NA ELKAAR ZIJN 

OVERLEDEN, EN 

CHARISMATISCHE 

PERSOONLIJKHEDEN.

ZOU OOIT 

NOG WELEENS: 

WOORDVOERDER 

WILLEN ZIJN VOOR DE 

MINISTER-PRESIDENT, 

EN EEN SPELSHOW 

OP TV WILLEN 

PRESENTEREN.
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1 LANDAL GREENPARKS .......................................................7,7

2 HUTTEN .................................................................................7,7

3 SPORTFONDSEN ROTTERDAM........................................7,6

TOP 3 
HORECA, RECREATIE,
TOERISME & CULTUUR

DE LICHTENVOORDE
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  600

De Lichtenvoorde is een professionele gehan-

dicaptenzorgorganisatie in de Achterhoek. De 

Lichtenvoorde begeleidt en verzorgt mensen 

met een (verstandelijke) beperking bij wonen, 

werken en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt 

vanuit de visie dat mensen met een beperking 

zo zelfstandig mogelijk deel moeten kunnen 

nemen aan de samenleving, met ondersteu-

ning alleen daar waar nodig. De Lichtenvoor-

de heeft specifieke leergangen ontwikkeld in 

samenwerking met AVANS Hogeschool op 

het gebied van jeugd- en ouderenzorg. Het 

resultaat hiervan is betere dienstverlening, 

gemotiveerde en op de zorgvraag toegeruste 

medewerkers en een onderscheidend vermo-

gen in de dienstverlening. Als middelgrote 

zorginstelling streeft De Lichtenvoorde ernaar 

om gewoon goed te zijn in wat ze doen. 

De organisatie wil graag excelleren in haar 

dienstverlening om kwalitatief goede dienst-

verlening te bieden in steeds veranderende 

omstandigheden. Dit is alleen te bereiken met 

betrokken en gemotiveerde medewerkers. 

Medewerkers van De Lichtenvoorde geven 

aan hun werk zinvol te vinden en graag een 

extra stapje te willen zetten voor de cliënt en 

de organisatie. Dit maakt het mogelijk om De 

Lichtenvoorde als zorgdienstverlener steeds 

verder te verbeteren.

De Lichtenvoorde
actief in zorg

HOUT- EN 
MEUBILERINGSCOLLEGE
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  247

Het HMC is een zelfstandige mbo vakschool 

waar leerlingen sinds 1929 worden opgeleid 

voor een beroep in de sector hout, meu-

bel of interieur. HMC biedt onder andere 

opleidingen voor meubelmaker, interieur-

adviseur, creatief vakman, verkoper wonen, 

timmerman, woning- of meubelstoffeerder 

en pianotechnicus. Het HMC is een relatief 

kleine school en dit geeft de school een 

persoonlijk karakter en een veilige sfeer. De 

docenten van het HMC hebben zelf vaak ja-

renlang in de praktijk gewerkt of doen dat nog 

steeds. In de loop der jaren zijn er intensieve 

contacten opgebouwd met het bedrijfsleven, 

waardoor het onderwijs goed aansluit op de 

werkpraktijk en er voor leerlingen een ruime 

keuze aan stageplaatsen is. Naast het regulier 

onderwijs verzorgt het HMC ook na-, her- en 

bijscholing voor mensen die al in de branches 

werkzaam zijn, en diverse praktijkcursussen 

en deeltijdopleidingen. Het HMC is trots 

op de samenwerking met collega’s, de inzet 

en energie van collega’s en leerlingen en de 

kracht als vakschool met een helder profiel en 

een duidelijk oog voor de leerlingen. 

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,3%

DE LICHTENVOORDE
LICHTENVOORDE
0544-371130
WWW.DELICHTENVOORDE.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+18,7%

12

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+10,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,8%

HOUT- EN MEUBILERINGSCOLLEGE
ROTTERDAM
010-2855555
WWW.HMCOLLEGE.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+10,9%

13

BETROKKENHEID

+10,8%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

BOOGH
BRANCHE:  ZORG – 

GEHANDICAPTENZORG

MEDEWERKERS:  150

Het motto van Boogh is ‘Terug in je kracht’. Als 

mensen, om welke reden dan ook, niet meer 

kunnen doen wat ze altijd deden, kijken velen 

in eerste instantie naar de onmogelijkheden. 

De ervaring van Boogh is dat mensen zich 

beter voelen wanneer juist de mogelijkheden 

de nadruk krijgen. Boogh is er trots op dat 

haar medewerkers de cliënten ongeacht hun 

beperkingen zo veel mogelijk de eigen regie 

laten voeren. Persoonlijke aandacht, betrok-

kenheid en gelijkwaardigheid zorgen voor een 

open en gastvrije organisatie, waar mensen 

zich prettig en veilig voelen. Boogh hecht aan 

de menselijke maat en vindt het belangrijk dat 

elk mens zichzelf kan zijn en zich vanuit eigen 

verantwoordelijkheid kan ontwikkelen naar be-

hoefte en capaciteit. Boogh kijkt naar mogelijk-

heden en kansen, voor cliënten, medewerkers 

en vrijwilligers. Niet wat je overkomt, maar hoe 

je ermee omgaat is bepalend. Door samen te 

werken, worden zo veel mogelijk belemmerende 

factoren uit de weg geruimd. Boogh is een leuke 

plek om te werken omdat je als medewerker 

echt het verschil kunt maken in iemands leven.

STRUIK & HAMERSLAG
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  165

Struik & Hamerslag is de meest professionele 

partner voor topkwaliteit interieur. Struik & 

Hamerslag is gespecialiseerd in de engineering, 

productie en installatie van op klantenwens 

gemaakt, kwalitatief hoogwaardig interieur voor 

grote privéjachten (40+ meter), privévliegtui-

gen en offshore modules. De organisatie is het 

meest trots op haar medewerkers: hun vakman-

schap, inzet en fl exibiliteit. Gelukkig zijn haar 

medewerkers ook enorm trots op het bedrijf! 

Een medewerker vertelt: ‘Wij spelen Champions 

League in de interieurbouw. Elk project is bij ons 

een uitdaging doordat wij uitsluitend prototy-

pes bouwen, en architecten voor elk interieur 

nieuwe materialen, constructies en afwerkingen 

bedenken die wij vervolgens realiseren. Of het 

nu gaat om een 110 meter lang superjacht, 

crewverblijven voor een windplatform in de 

Noordzee of een super-de-luxe appartement in 

Monaco, elk project stelt ons op de proef.’

FMO
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  376

FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. 

Door middel van investeringen in het lokale 

bedrijfsleven in ontwikkelingslanden draagt 

FMO bij aan duurzame groei. Medewerkers 

van FMO zijn nauw betrokken bij de ambiti-

euze doelstelling: In 2020 wil FMO mondiaal 

de voornaamste impactinvesteerder zijn door 

haar impact te verdubbelen en haar footprint te 

halveren. Medewerkers hebben een intrinsieke 

motivatie om bij te dragen aan het realiseren 

van de doelstelling en delen de passie voor 

duurzaam ondernemen waarbij fi nancieel, 

milieu en sociaal rendement gecombineerd 

worden. De sterke betrokkenheid en de ontwik-

keling van de medewerkers zijn belangrijke 

aspecten van de FMO cultuur. FMO investeert 

in ondernemingen en projecten op alle conti-

nenten. Dat brengt medewerkers in contact met 

andere culturen en andere manieren van leven, 

ondernemen, denken en doen. Een voorbeeld 

is het 300MW windproject bij Lake Turkana 

in Kenia, het grootste windenergieproject in 

Sub-Saharisch Afrika. Windturbines moeten 

op termijn voorzien in 20 procent van de totale 

Keniaanse energiebehoefte. Er worden binnen 

FMO regelmatig uitwisselingsprogramma’s 

en internationale trainingen en bijeenkomsten 

georganiseerd.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,6%

BOOGH
HARMELEN
0348-442466
WWW.BOOGH.NL

7,6

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+11,2%

14

KLANTGERICHTHEID

+7,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,8%

STRUIK & HAMERSLAG
STRIJEN
078-6742800
WWW.STRUIKINTERIORS.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+11,6%

15

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+8,7%

LEIDERSCHAP

5,4%

FMO
DEN HAAG
070-3149696
WWW.FMO.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

WERKSFEER

+4,1%

16

LOYALITEIT

+2,8%
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FRISFACILITAIR
BRANCHE:  OVERIG

MEDEWERKERS:  130

FrisFacilitair wil een bedrijf zijn dat diverse 

doelgroepen bijeenbrengt. De organisatie wil 

ervoor zorgen dat medewerkers werken aan 

hun toekomst, door opleidingen te volgen 

waardoor ze op een hoger niveau werk kun-

nen verrichten met een goede werksfeer. De 

visie is dat alles begint bij de mensen: als je 

als organisatie goed voor de medewerkers 

zorgt, zorgen zij goed voor de klanten. FrisFa-

cilitair werkt aan duurzame relaties met haar 

klanten, zodat werkgelegenheid enigszins 

gewaarborgd is voor de toekomst. FrisFaci-

litair is trots om dagelijks mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden 

naar werk. Het motto is ervoor te zorgen dat 

medewerkers een stabiele factor hebben door 

ritme en regelmaat in het werk te bieden, 

zodat iedereen een belangrijke bijdrage kan 

leveren, ook al heb je een handicap binnen de 

maatschappij. Innovatie is volgens FrisFa-

cilitair iets waar je continu mee bezig moet 

zijn. Op deze manier blijft het portfolio fris en 

gezond. 

STICHTING 
ANTON CONSTANDSE
BRANCHE:  ZORG – GGZ

MEDEWERKERS:  398

Stichting Anton Constandse biedt onder-

steuning aan mensen met een psychiatri-

sche diagnose, zodat zij met succes en naar 

tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar 

eigen inzicht in een omgeving die daarbij 

past. Zij biedt dit in de vorm van beschermd 

wonen, ambulante begeleiding en dagbeste-

ding. De stichting heeft enkele jaren geleden 

de Herstelvisie omarmd en heeft sindsdien de 

doelstelling om bewoners/cliënten herstelon-

dersteunende zorg te bieden. De stichting is 

van mening dat het succesvol implementeren 

van herstelondersteunende zorg onlosmake-

lijk verbonden is met de professionele hou-

ding van de begeleiders. Verder anticipeert 

de stichting op actuele ontwikkelingen in de 

zorg. Op personeelsgebied is Stichting Anton 

Constandse het meest trots op het feit dat 

zij veel investeert in deskundigheidsbevor-

dering van medewerkers. Daarnaast worden 

de betrokkenheid van medewerkers, het lage 

verzuim en de goede, collegiale en informele 

werksfeer als punten van trots genoemd. 

Stichting Anton Constandse schenkt veel 

aandacht aan bewoners/cliënten, maar ook 

aan medewerkers. Persoonlijke ontwikkeling 

en teamontwikkeling worden gestimuleerd. Er 

is sprake van een mooie en prettige woon- en 

werkomgeving.

PERSPEKTIEF
BRANCHE:  ZORG – GGZ

MEDEWERKERS:  229

De activiteiten van PerspeKtief strekken 

zich uit over een breed maatschappelijk 

terrein, van zorg tot welzijn voor kwetsbare 

doelgroepen. Rondom de individuele vraag 

van cliënten heeft PerspeKtief haar zorg- en 

dienstenaanbod samengesteld. Het portfolio 

bestaat uit: Wonen en Zorg, Dagbesteding, 

Maatschappelijke Opvang en de Keten Aan-

pak Huiselijk Geweld. PerspeKtief denkt in 

kansen, gelooft in leren door doen en succes-

sen vieren. Passie, lef en ondernemerschap 

staan hoog in het vaandel. Door cliënten aan 

te spreken op hun eigen verantwoordelijk-

heid, te inspireren en te helpen weer het 

beste uit zichzelf te halen, laat PerspeKtief 

zien welke persoonlijke groei en ontwikkeling 

mogelijk is. Dat geldt ook voor medewerkers. 

Herstel & Participatie is de kernstrategie, 

met daarbij meetbare strategische doelstel-

lingen. Zowel het proces als het eindresultaat 

zorgt voor verandering, kwaliteit en innovatie. 

Medewerkers handelen vanuit het idee dat 

alles mogelijk is. De cliëntgerichte aanpak 

zorgt ervoor dat het werk ertoe doet en dat 

iedere mening even waardevol is. Tijdens 

spiegelgesprekken met cliënten zijn de rollen 

veranderd. De cliënt is geen cliënt, maar een 

belangrijk adviseur. 

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

84,4%

FRISFACILITAIR
DORDRECHT
078-6178811
WWW.FRISFACILITAIR.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+14,7%

17

KLANTGERICHTHEID

+13,4%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,2%

STICHTING ANTON CONSTANDSE
DEN HAAG
070-3210214
WWW.STICHTINGANTONCONSTANDSE.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+12,3%

18

TEVREDENHEID

+6,4%

BEVLOGENHEID

+16,7%

PERSPEKTIEF
DELFT
015-2841000
WWW.PERSPEKTIEF.NU

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+6,8%

19

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

HEEMBOUW
BRANCHE:  BOUW & VASTGOED

MEDEWERKERS:  222

Heembouw creëert en realiseert dé integrale 

huisvestingsoplossing. Heembouw biedt de 

klant een allesomvattende invulling van zijn 

huisvestingsvraag: van locatie, ontwerp en 

realisatie tot en met onderhoud en beheer. 

De lean filosofie is de inspiratie voor de eigen 

aanpak van het bouwproces: Lean Bouwen 

volgens Heembouw. Met als belangrijk-

ste pijlers optimale samenwerking en het 

gezamenlijk creëren van klantwaarde. Door 

als ketenregisseur de juiste partijen bij elkaar 

te brengen en elkaars kennis te benutten, 

wordt een optimaal product voor de klant 

ontwikkeld. Samenwerking, collegialiteit 

en klantgerichtheid, zowel in- als extern, 

staan centraal bij Heembouw. Dit zorgt 

voor bevlogen en betrokken medewerkers, 

die gaan voor het leveren van toegevoegde 

waarde aan klanten. De collegiale sfeer, 

onderlinge hulpvaardigheid en samen voor 

het beste willen gaan zorgt voor werkplezier 

en voldoening. Er is volop ruimte voor eigen 

initiatief en ontwikkeling. De bijeenkomsten 

die regelmatig worden georganiseerd om 

persoonlijk contact, kennisuitwisseling en het 

groepsgevoel te behouden c.q. vergroten, zijn 

leuk en inspirerend.

YARDEN
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  900

Yarden is een van de drie grootste uitvaart-

organisaties van ons land en heeft meer dan 

honderd jaar ervaring met het verzorgen 

van uitvaarten. De vereniging telt bijna een 

miljoen leden en heeft geen winstoog-

merk. Een goed afscheid helpt je verder als 

je bent voorbereid op het levenseinde en 

de uitvaart volledig recht doet aan jouw 

wensen. Daarom ondersteunt en inspireert 

Yarden nabestaanden bij het organiseren en 

verzorgen van een uitvaart en de verwerking 

van hun verlies. Yarden maakt dit afscheid 

voor iedereen bereikbaar door het aanbieden 

van verzekeringen met een lage premie. Net 

als in 2013 ontving Yarden ook in 2014 weer 

het keurmerk Top Employer. Dit keurmerk is 

gebaseerd op onafhankelijk onderzoek naar 

arbeidsomstandigheden en –voorwaarden, 

loopbaanmogelijkheden, training en ontwik-

keling en organisatiecultuur. Yardeniers 

werken met passie. De dienstverlening van 

Yarden is niet in geld uit te drukken: Yarden 

ziet het als haar maatschappelijke taak om 

mensen te helpen op een kwetsbaar moment 

in hun leven. Daarbij wil de organisatie 

voortdurend verwachtingen overtreffen met 

als uiteindelijk doel haar klanttevredenheids-

score naar een 9+ te brengen.

BEVOLKINGSONDERZOEK 
NOORD
BRANCHE:  ZORG – OVERIG

MEDEWERKERS:  115

Bevolkingsonderzoek Noord organiseert de 

bevolkingsonderzoeken baarmoederhals-

kanker, borstkanker en darmkanker in de 

provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

Het doel is om kanker vroeg op te sporen, 

waardoor sterfte wordt voorkomen, de be-

handeling veelal minder zwaar is en de kans 

op genezing groter. Op personeelsgebied is 

Bevolkingsonderzoek Noord het meest trots 

op de deskundigheid, de inzet en vooral de 

betrokkenheid van al haar medewerkers: bij 

het werk, de organisatie én elkaar. Werken 

bij Bevolkingsonderzoek Noord is om veel 

verschillende dingen leuk: het contact met de 

cliënten, weten dat men heel nuttig werk ver-

richt, het even bijpraten bij een kopje koffie in 

de pauze, het werken aan nieuwe ontwikkelin-

gen en ontspannen tijdens de personeelsdag.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,6%

HEEMBOUW
ROELOFARENDSVEEN
071-3320050
WWW.HEEMBOUW.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+8,4%

22

KLANTGERICHTHEID

+5,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,7%

YARDEN
ALMERE
088-1292
WWW.YARDEN.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+20,2%

20

EFFICIËNTIE

+12,2%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

89,5%

BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD
GRONINGEN
050-5208895
WWW.BEVOLKINGSONDERZOEKNOORD.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+7,8%

21

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+6,1%
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WATERSCHAPSBEDRIJF 
LIMBURG
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  142

Waterschapsbedrijf Limburg is verantwoor-

delijk voor het transporteren en zuiveren van 

het afvalwater in Limburg en het verantwoord 

verwerken van het zuiveringsslib. De organi-

satie werkt daarbij samen met sterke partners 

en is continu op zoek naar verbetering en 

vernieuwing vanuit maatschappelijke betrok-

kenheid. Waterschapsbedrijf Limburg is trots 

op de introductie van de TOP gesprekscyclus 

waarin Talent, Ontwikkeling en Prestatie-

management centraal staan. Het doel van 

Waterschapsbedrijf Limburg is het inzetten 

van medewerkers op hun talenten en het be-

halen van optimale prestaties. Beide dragen 

bij aan de groei naar een High Performance 

Organisatie. Medewerkers van WBL geven 

aan dat WBL een innovatieve werkgever is die 

hen de kans biedt zich verder te ontwikkelen. 

Daarnaast krijgen medewerkers van WBL een 

grote mate van vrijheid en wordt het werk 

leuk gevonden vanwege de belangrijke maat-

schappelijke (milieu)taak die men vervult. 

FOKKER LANDING GEAR
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  275

Fokker Landing Gear is actief op het gebied 

van landingsgestellen en aanverwante syste-

men. Dit betreft onder meer het ontwerpen 

en ontwikkelen, produceren en assemble-

ren van complete landingsgestellen, maar 

ook de reparatie en revisie van in gebruik 

zijnde systemen. Fokker Landing Gear heeft 

een unieke positie in het JSF-programma 

verworven op basis van haar ontwerp- en 

ontwikkelcapaciteiten. De cultuur van Fokker 

Landing Gear kenmerkt zich door de open en 

ook directe manier van communiceren. In de 

volle breedte zijn de medewerkers erg profes-

sioneel, betrokken en gedreven. Om deze 

mate van kwaliteit te leveren en te borgen, 

vindt er een mooi samenspel plaats tussen 

alle afdelingen. 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. De 

organisatie ademt de passie voor techniek uit 

en de medewerkers zijn met recht trots op 

wat zij ontwikkelen en bouwen.

HAS HOGESCHOOL
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  405

HAS Hogeschool is hét opleidingscentrum 

van Zuid-Nederland in de sector agro, food en 

groene ruimte met twee locaties: Den Bosch 

en Venlo. De instelling heeft 2600 voltijd-

studenten aan verschillende opleidingen op 

het gebied van agro, food en groene ruimte. 

Daarnaast volgen driehonderd cursisten 

verschillende bedrijfsopleidingen en is de 

instelling actief op het gebied van onderzoek 

en advies. Jaarlijks voert HAS Hogeschool 

180 bedrijfsopdrachten uit in samenwerking 

met bedrijven uit de sector. HAS Hogeschool 

is een middelgrote hogeschool, waar de dyna-

mische driehoek van studenten, docenten en 

bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn 

betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht-

heid, internationalisering en ondernemer-

schap. HAS Hogeschool is trots op het feit 

dat zij ieders passie de ruimte weet te geven, 

zowel bij studenten als bij medewerkers. Het 

samenwerken met bedrijven aan innovatieve 

projecten maakt het werk voor zowel studen-

ten als medewerkers uitdagend en inspire-

rend. Je werkt aan de oplossingen van morgen 

voor de sector agro, food en groene ruimte. 

Een sector die ertoe doet en waar ieder mens 

dagelijks een paar keer mee te maken heeft. 

Dat maakt het zo aansprekend.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

93,1%

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG
ROERMOND
088-8420000
WWW.WBL.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+12,7%

25

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+9,4%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,6%

FOKKER LANDING GEAR
HELMOND
0492-575151
WWW.FOKKER.COM/FOKKER_LANDING_GEAR

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+8,0%

23

BEVLOGENHEID

+5,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,6%

HAS HOGESCHOOL
DEN BOSCH
088-8903600
WWW.HASHOGESCHOOL.NL

7,5

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+10,7%

24

BETROKKENHEID

+9,6%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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RAAD VAN STATE
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  640

De Raad van State is adviseur van regering 

en parlement over wetgeving en bestuur, en 

is de hoogste algemene bestuursrechter van 

Nederland. De missie van de Raad van State is 

bij te dragen aan behoud en versterking van de 

democratische rechtsstaat. Daarbinnen draagt 

de Raad van State bij aan de kwaliteit van het 

openbaar bestuur en aan de rechtsbescherming 

van de burger. Bij de Raad van State werken 

veel juristen. Juristen bij de directie Bestuurs-

rechtspraak zijn vaak starters. Zij beginnen 

direct met een uitgebreid opleidingstraject en 

worden in het begin intensief begeleid door 

senior juristen. Dit maakt hen na verloop van 

tijd specialisten in het bestuursrecht. Werken 

bij de Raad van State betekent met twee benen 

in de maatschappij staan. Een breed scala aan 

juridische aspecten van maatschappelijke pro-

blemen passeert dagelijks de revue en de zaken 

zijn afwisselend. De werksfeer is informeel 

en je bespreekt elkaars zaken. Er worden vaak 

gemeenschappelijke sportieve activiteiten en 

personeelsborrels georganiseerd.

GEMEENTE BARNEVELD
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  450

De gemeente Barneveld is een slagvaardige 

en flexibele organisatie, die goed omgaat met 

en anticipeert op veranderingen en externe 

ontwikkelingen. Met deze kracht en flexibili-

teit focust Gemeente Barneveld op het leve-

ren van kwalitatief hoogwaardige diensten en 

producten. Gemeente Barneveld is gericht op 

samenwerking en verbetering van de dienst-

verlening door vraaggericht maatwerk te le-

veren. Daarbij werkt Gemeente Barneveld op 

basis van eigen verantwoordelijkheden: meer 

zelf en samen, minder gemeente. Voor de 

medewerkers van Gemeente Barneveld staat 

de klant centraal. Het handelen is daarop 

gericht. De Barneveldse cultuur kenmerkt 

zich door een stabiele organisatie, sociaal 

en zorg voor elkaar, grote betrokkenheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel, saamhorigheid, 

hoog arbeidsethos, werkplezier, kwaliteit, 

degelijkheid en vakkennis. Deze kenmerken 

resulteren in een positieve dienstverlenende 

grondhouding.

MOSAE ZORGGROEP
BRANCHE:  ZORG - VERZORGING, VER-

PLEGING EN THUISZORG

MEDEWERKERS:  818

Het motto van Mosae Zorggroep is ‘eigen 

thuis, eigen kracht, eigen leven’. Medewer-

kers van Mosae Zorggroep zijn gericht op 

hun eigen zelfstandigheid en die van de 

ouderen waarvoor zij zich elke dag inzetten. 

De medewerkers maken vanuit professiona-

liteit keuzes in hun werk en nemen daarvoor 

de verantwoordelijkheid. Naast zelfstandig-

heid en deskundigheid is iedereen gericht op 

samenwerking. De medewerkers zijn een be-

langrijke succesfactor voor de organisatie en 

het gezicht van Mosae Zorggroep naar haar 

cliënten. De kracht van medewerkers wordt 

versterkt door bijvoorbeeld gerichte scholing 

en training die de medewerkers direct in de 

praktijk kunnen toepassen. Omgekeerd wordt 

de organisatie versterkt door medewerkers 

te betrekken bij projecten en expertgroe-

pen. Mosae biedt brede activiteiten, zoals 

de sportdag of het vrijwilligersfeest, en het 

werken aan teambuilding tijdens creatieve, 

inspirerende teamuitjes. In het bijzonder 

zijn er activiteiten waarbij medewerkers 

vrijwillig samen met cliënten plezier beleven. 

Dit gebeurt spontaan tijdens een gezellige 

carnavalsmiddag, maar ook naar aanleiding 

van een georganiseerde wandeltocht of de 

jaarlijkse reis naar Lourdes.

WERKPLEZIER

+7,3%

RAAD VAN STATE
DEN HAAG
070-4264426
WWW.RAADVANSTATE.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

SAMENWERKING

+1,0%

28

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,0%

GEMEENTE BARNEVELD
BARNEVELD
14 0342
WWW.BARNEVELD.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+11,0%

26

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+7,7%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,5%

MOSAE ZORGGROEP
MAASTRICHT
043-3549300
WWW.MOSAEZORGGROEP.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+13,1%

27

EFFICIËNTIE

+10,2%
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Binnen is binnen

De sollicitatieprocedures bij groentever-
edelingsbedrijf Rijk Zwaan zijn grondig en 
pittig. Maar áls je bent aangenomen, krijg 
je meteen een vast contract. ‘We vragen 
toewijding en loyaliteit, dat werkt twee 
kanten op’, zegt directeur Ben Tax. ‘Als je 
bij ons past, gaan we voor lifetime employ-
ment. We zien dat het werkt: het verloop 
ligt onder de 1 procent. Medewerkers heb-
ben “iets” met het product en zijn trots op 
het bedrijf. Op dat gebied, bedrijfstrots, 
scoren we rond de 9 in het Beste Werkge-
versonderzoek.‘

‘Kiezen voor Rijk Zwaan als werkgever, is 
kiezen voor onze bedrijfscultuur. Die zou 
ik omschrijven als eerlijk, met een groot 
gevoel voor zakelijke ethiek en aandacht 
voor je medemens. Eén verbeterpunt waar 
we altijd aan blijven werken, is samenwer-
king. Zowel tussen de veredelaars en de 
commerciële medewerkers, als tussen het 
lab en de rest van het bedrijf. Bij ons zal 
je nooit een bordje “medewerker van de 
maand” zien; succes behalen we samen. Om 
werkprocessen te verbeteren, vragen we re-
gelmatig suggesties van medewerkers. We 
gaan daar altijd op in, ook als het geen goed 
idee is. Zo voelen medewerkers zich seri-
eus genomen. Ze hebben ook veel vrijheid 
om hun werk te doen op de manier die hen 
het beste lijkt. Soms zie ik medewerkers 
iets uitvoeren op een manier die ik wellicht 
anders had gedaan, maar als het resultaat 
ernaar is, is het goed. Medewerkers zien 
Rijk Zwaan als hun eigen onderneming en 
dat motiveert. Veel oudere werknemers wil-
len graag langer doorwerken, soms zelfs tot 
ná hun 67e.’

loyaal
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DE TUINEN
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  924

Bij De Tuinen staat gezondheid en well-

ness centraal. De Tuinen biedt haar klanten 

aanspreekbare, gekwalificeerde medewerkers 

die een individueel en persoonlijk advies 

geven over de authentieke producten. De 

Tuinen is trots dat ze, ondanks de verdubbe-

ling in het aantal winkels, de eigen cultuur 

heeft kunnen vasthouden. De Tuinen cultuur 

wordt gevormd door passievolle, loyale 

medewerkers die écht samenwerken om De 

Tuinen een nog mooier bedrijf en een beter 

retailmerk te maken. Bijna alle medewerkers 

zijn ambassadeurs en samen zijn zij De Tui-

nen. Bij De Tuinen werken, betekent werken 

in een positieve flow met collega’s waar 

je blij van wordt, maar ook met producten 

waar je blij van wordt. Dit motto is door de 

dit jaar gelanceerde filosofie, ‘Verover het 

hart van de klant’, centraal in de organisatie 

komen te staan. Hierdoor is de essentie van 

het werk verbeterd: maak plezier, straal en 

geniet samen met je collega’s. Bij De Tuinen, 

natuurlijk!

PRIMAIR 
HUISARTSENPOSTEN
BRANCHE:  ZORG – OVERIG

MEDEWERKERS:  270

De missie van Primair is spoedeisende huisart-

senzorg bieden aan alle patiënten in de eigen 

regio tijdens avond, nacht, weekend en offi ciële 

feestdagen. Centraal uitgangspunt bij het orga-

niseren van de spoedeisende huisartsenzorg is 

het leveren, borgen en continu verbeteren van 

kwaliteit. Primair heeft een goed en gedegen 

opleidingsbeleid en een jaarlijks actueel oplei-

dingsprogramma. Nieuwe medewerkers worden 

opgeleid voor het verplichte en door de branche 

erkende diploma triagist. Zittende medewerkers 

worden jaarlijks bijgeschoold om hun kennis en 

vaardigheden op peil te houden. Voor artsen 

en het locatie- en stafmanagement is er een 

opleidingsprogramma op maat. Daarnaast 

doorlopen medewerkers jaarlijks een HR-cyclus, 

waarin inwerken, opleiden, toetsen van triage 

en medisch-technische verrichtingen en het 

functioneringsgesprek cyclisch terugkerende 

elementen zijn. Door het neerzetten van goede 

randvoorwaarden wordt bijgedragen aan com-

petente medewerkers die hierdoor gemotiveerd 

en met veel plezier naar hun werk gaan. Primair 

is een informele, dynamische organisatie 

waarbij het werk er maatschappelijk echt toe 

doet! ‘Veilige patiëntenzorg’ is het motto en de 

medewerkers doen er alles aan om dit tot stand 

te brengen.

EVANGELISCHE OMROEP
BRANCHE:  OVERIG

MEDEWERKERS:  327

De EO onderscheidt zich duidelijk van alle 

andere verenigingen binnen de Publieke 

Omroep. De medewerkers hebben het ver-

langen om vanuit een persoonlijke relatie 

met Jezus Christus het Goede Nieuws van 

Gods Koninkrijk vorm te geven en door te 

geven. Vanuit dit verlangen wil de EO zo veel 

mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de 

samenleving. De EO is het meest trots op de 

hoge mate van betrokkenheid van haar me-

dewerkers bij de missie van de EO. Dat maakt 

de EO zo bijzonder. De missie van de EO is de 

missie van de medewerker. Een belangrijke 

factor in wat werken bij de EO zo leuk maakt, 

is de verbondenheid met elkaar. Medewerkers 

zijn niet alleen verbonden met de missie, 

maar ook met elkaar. Bij fijne en minder fijne 

gebeurtenissen wordt heel erg met elkaar 

meegeleefd. In alles werkt de identiteit van de 

mensen en van de EO door.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

86,1%

DE TUINEN
BEVERWIJK
0251-257070
WWW.DETUINEN.NL/CAREERS

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

KLANTGERICHTHEID

+15,0%

31

EFFICIËNTIE

+15,0%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,8%

PRIMAIR HUISARTSENPOSTEN
UTRECHT
088-1209600
WWW.PRIMAIR-HAP.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+12,8%

29

EFFICIËNTIE

+10,9%

TEVREDENHEID

+4,6%

EVANGELISCHE OMROEP 
HILVERSUM
035-6474747
WWW.EO.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

EFFICIËNTIE

+3,3%

30

PRESTATIE

+0,5%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TERBERG LEASING
BRANCHE:  ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  123

Terberg Leasing B.V. is een van de groot-

ste bank- en verzekeringsonafhankelijke 

leasemaatschappijen van Nederland. Vanuit 

haar missie heeft de organisatie twee merk-

waarden geformuleerd: duurzaamheid en 

innovatie. Duurzaamheid wordt gezien als de 

motor om innovatie aan te drijven. Medewer-

kers ontwikkelen producten en diensten die 

passen bij de wensen van de klant, onder-

houden persoonlijke contacten en investeren 

in langdurige relaties. De organisatie is trots 

op haar betrokken, enthousiaste en bevlogen 

medewerkers die met elkaar klaarstaan voor 

de wensen van de klant. Terberg Leasing is 

een middelgrote organisatie met een platte 

organisatiestructuur en korte communicatie-

lijnen. Hierdoor worden beslissingen snel ge-

nomen en kunnen medewerkers tijdig worden 

geïnformeerd. Binnen de organisatie staat het 

belang van de medewerker centraal en wordt 

er gewerkt in een informele, aangename en 

collegiale sfeer. Er wordt geïnvesteerd in de 

duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en 

vitaliteit van medewerkers. Terberg vindt het 

belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen 

om mee te denken over duurzaamheid en 

innovatie. Terberg Leasing heeft haar eigen 

opleidingsprogramma waarin opleidingen en 

(online) cursussen worden aangeboden die 

aansluiten bij de (kennis)ontwikkeling van 

medewerkers.

WATERSCHAP 
BRABANTSE DELTA
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  484

Water is een belangrijk element in het 

dagelijks leven. De rol die het waterschap 

daarin speelt, is essentieel. Waterschap 

Brabantse Delta zorgt voor sterke dijken en 

kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte 

van het water en beschermt de natuur. Om 

dit te realiseren, spelen mensen een cen-

trale rol. Speerpunten zijn klantgerichtheid, 

duidelijkheid en samenwerking. Waterschap 

Brabantse Delta is trots op de betrokkenheid, 

bevlogenheid en professionaliteit van de 

medewerkers. Er is onderling vertrouwen en 

sprake van een prettige samenwerking, zowel 

intern als extern. Persoonlijke ontwikkeling 

krijgt veel aandacht. Waterschap Brabantse 

Delta is een moderne organisatie, waar het 

nieuwe werken wordt toegepast en er uit-

gebreide individuele keuzes zijn in arbeids-

voorwaarden. Door te werken bij waterschap 

Brabantse Delta draag je bij aan het leven, 

wonen en werken van ruim 800.000 inwo-

ners in Noord-Brabant. Bij waterschap Bra-

bantse Delta word je in je kracht gezet, kun je 

jezelf ontwikkelen, werk je in een inspirerende 

werkomgeving met prettige collega’s en is er 

op alle niveaus ruimte voor innovatie.

VTTI NETHERLANDS
BRANCHE:  ENERGIE & WATER

MEDEWERKERS:  200

VTTI is een van de snelst groeiende onafhan-

kelijke ondernemende organisaties in op- en 

overslag van olieproducten in de wereld. We-

reldwijd bezit VTTI elf olieopslagterminals met 

een gezamenlijke capaciteit van meer dan acht 

miljoen m3. VTTI zoekt naar kwaliteiten die niet 

geleerd kunnen worden. In de ondernemende 

en dynamische sfeer die op de terminal heerst, 

worden beslissingen snel en doortastend 

genomen. Bij VTTI heerst geen bureaucratisch 

denken, maar vooral actie. Werken bij VTTI 

is samenwerken met daadkrachtige collega’s 

in een innovatieve omgeving. Het succes van 

VTTI is gebouwd op het aantrekken van goede 

mensen, maar nog belangrijker: het behou-

den daarvan. Dat betekent dat getalenteerde 

mensen gemotiveerd moeten worden met een 

positieve cultuur en mogelijkheden die zich uit-

strekken en hen inspireren. VTTI is erg trots op 

het hebben van een wereldwijd team van rond 

de duizend medewerkers die het waarderen 

voor de organisatie te werken. 

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,2%

TERBERG LEASING
UTRECHT
030-2884774
WWW.TERBERGLEASING.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+11,3%

32

LEIDERSCHAP

+9,2%

BELONING

+18,1%

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA
BREDA
076-5641000
WWW.BRABANTSEDELTA.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ZELFSTANDIGHEID

+12,3%

33

BINDING

+10,6%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94,5%

VTTI NETHERLANDS
ROTTERDAM
010-4987200
WWW.VTTI.COM

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,1%

34

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+10,8%
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YANMAR EUROPE
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  125

Yanmar is een gerenommeerd producent 

van dieselmotoren voor de pleziervaart en 

bedrijfsvaart. Daarnaast worden Yanmar pro-

ducten ingezet voor industriële toepassingen. 

De organisatie brengt producten op de markt 

met het doel ze, met behulp van het netwerk, 

gedurende de totale levensduur te onderhou-

den. Door voortdurende productverbeterin-

gen toe te passen, streeft de organisatie naar 

het maximaliseren van de klanttevredenheid 

en opbrengst. Met als motto: ‘Doe wat je zegt 

en zeg wat je doet, en doe alles met plezier!’ 

Yanmar Europe is trots op het feit dat de me-

dewerkers een hoge mate van betrokkenheid 

bij de onderneming laten zien. De regelingen 

bij Yanmar Europe worden regelmatig als 

voorbeeld gebruikt binnen de Yanmar Group. 

De diversiteit aan producten die vanuit een 

stabiele internationale onderneming met 

goede en toegewijde collega’s aan tevreden 

klanten verkocht worden, maken werken bij 

Yanmar Europe leuk.

IN PERSON
BRANCHE:  ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  140

In Person is ervan overtuigd dat mensen 

het verschil maken in organisaties. Elke dag 

werkt In Person aan een schitterend doel: 

mensen en organisaties helpen het verschil te 

maken. In Person doet dit met een eigen visie 

op mensen, organisaties, samenwerking en 

de uitzendbranche. Met de roots in Twente 

is In Person een landelijke speler en werkt 

zij samen met de mooiste organisaties, van 

bekende merken tot regionale en lokale groot-

heden. Jaarlijks werkt In Person met meer dan 

18.000 mensen aan het realiseren van hun ei-

gen ambities en die van hun samenwerkings-

partners. In Person is trots op de bevlogen-

heid, het ondernemerschap en de mentaliteit 

van alle collega’s, vast of flexibel. Met een 

relatief kleine club wordt verandering teweeg-

gebracht. Bevlogen collega’s, schitterende 

klanten, vrijheid in verantwoordelijkheid, 

samenwerking met 18.000 uitzendkrachten 

uit 124 landen, twee fantastische feesten met 

collega’s en vooral het samen werken aan het 

veranderen van de uitzendbranche maken 

werken bij In Person leuk. 

ZORG EN ZEKERHEID
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  500

Zorg en Zekerheid is de regionale zorgverze-

keraar met een persoonlijke benadering en 

een excellente dienstverlening die zich sterk 

maakt voor toegankelijke én betaalbare zorg. 

Bij Zorg en Zekerheid staat de gezondheid 

van de klant centraal, wat terug te zien is in 

de kwaliteit van de dienstverlening, de korte 

lijnen naar de zorgverleners en het werken 

zonder winstoogmerk. De medewerkers van 

Zorg en Zekerheid zijn erg betrokken bij de 

organisatie en de tevredenheid ten aanzien 

van het werk is hoog. De medewerkers zijn 

trots op de organisatie, voelen zich gewaar-

deerd en ervaren een prettig contact met 

de leidinggevenden. Medewerkers krijgen 

vrijheid in het werk en hebben voortdurend 

te maken met nieuwe uitdagingen. Daarnaast 

krijgen zij de kans om zich persoonlijk te ont-

wikkelen en iets te kunnen betekenen voor de 

samenleving. Zorg en Zekerheid is een open, 

informele organisatie. Hoewel Zorg en Zeker-

heid al erg goed scoort op klanttevredenheid, 

worden medewerkers nog altijd uitgedaagd 

om na te denken en mee te praten over hoe 

de organisatie de klant nog beter van dienst 

kan zijn.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

93,7%

YANMAR EUROPE
ALMERE
036-5493200
WWW.YANMAR.EU

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,8%

35

LOYALITEIT

+9,3%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

96,0%

IN PERSON
ENSCHEDE
053-4835500
WWW.INPERSON.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

+17,1%

36

BETROKKENHEID

+15,1%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,7%

ZORG EN ZEKERHEID
LEIDEN
071-5825022
WWW.ZORGENZEKERHEID.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+7,9%

37

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+6,6%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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1 ZLM VERZEKERINGEN ....................................................... 8,1

2 TVM VERZEKERINGEN .......................................................7,6

3 FMO ........................................................................................7,5

TOP 3 
FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

GEMEENTE DALFSEN
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  206

Dalfsen groeit naar een wendbare organisatie. 

Dit is een organisatie die snel kan inspelen op 

een veranderende omgeving waarbij talenten 

benut worden. Gemeente Dalfsen wil een meer 

resultaatgerichte cultuur creëren met een ro-

buuste bedrijfsvoering, die zowel in- als extern 

‘in control’ is. Het meest trots op personeels-

gebied is Gemeente Dalfsen op de medewer-

kersparticipatie. Tijdens de reorganisatie heeft 

intergenerationeel leren en ontwikkelen een 

grote rol gespeeld binnen de organisatie. Samen 

met medewerkers van verschillende generaties 

is er gewerkt aan een nieuwe, wendbare orga-

nisatie. Gemeente Dalfsen biedt veel ruimte 

voor eigen initiatief en creativiteit. Daarnaast 

zijn er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. 

Gemeente Dalfsen gelooft in de kracht van de 

medewerkers. Korte lijnen zorgen voor een ont-

spannen en informele sfeer. Medewerkers van 

Gemeente Dalfsen zijn trots om hier te mogen 

werken. Zo zegt Ellen van Assem, beleidsmede-

werker: ‘Het werk is afwisselend en uitdagend, 

maar echt leuk wordt het door mijn collega’s. Er 

is een goede werksfeer en we voelen ons samen 

verantwoordelijk voor het werk dat gedaan 

moet worden.’

BETER BED NEDERLAND
BRANCHE:  RETAIL

MEDEWERKERS:  720

Sinds de oprichting begin jaren 80 kenmerkt 

Beter Bed zich door een zeer uitgebreid assor-

timent, kwaliteitsproducten en een uitstekende 

service. Beter Bed is sinds 1996 beursgenoteerd 

en is dé marktleider in Nederland op het gebied 

van slaapkamers en aanverwante artikelen. In 

ruim tachtig winkels, verspreid over heel Neder-

land, kunnen consumenten kiezen uit een brede 

collectie van slaapkamermeubelen, matrassen, 

bedbodems en bedtextiel. Uiteraard in iedere 

denkbare stijl. De deskundige slaapadviseurs 

zorgen voor een persoonlijk en passend advies. 

Doordat Beter Bed haar goede service ook na 

de aankoop voortzet, zitten zij inmiddels op een 

klanttevredenheidsscore van meer dan 95 pro-

cent. Medewerkers zijn erg betrokken en gaan 

voor de volle 100 procent. De klant staat daarbij 

altijd centraal. Er wordt dan ook gestreefd 

naar 100 procent klantgerichtheid. Momenteel 

zijn de medewerkers volop bezig met nieuwe 

ontwikkelingen, die ervoor moeten zorgen dat 

Beter Bed een sterk en gezond bedrijf blijft. 

Een medewerker zegt: ‘Er is voldoende afwis-

seling, een grote mate van vrijheid bij zowel 

de verkoop(gesprekken) als het handelen. 

Persoonlijk initiatief wordt gewaardeerd.’

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

94,1%

GEMEENTE DALFSEN
DALFSEN
14 0529
WWW.DALFSEN.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+12,8%

39

BETROKKENHEID

+9,8%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,3%

BETER BED NEDERLAND
UDEN
0413-338811
WWW.BETERBED.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

ROLDUIDELIJKHEID

+22,2%

38

EFFICIËNTIE

+14,7%

TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS
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Blauwdruk van 
hardwerkend Nederland

Blijven medewerkers na de eerste 6-12 
maanden werken bij Sandd, dan gaan ze 
voorlopig ook niet meer weg. ‘Na die pe-
riode is het verloop te verwaarlozen’, zegt 
directeur Haico Meijerink. ‘Iedereen heeft 
dan door waar Sandd voor staat, wat de cul-
tuur is en of ze daarin passen.’ Die cultuur 
omschrijft Meijerink als no-nonsense, infor-
meel, hardwerkend en ambitieus. Kortom, 
mensen die wel ‘een robbertje willen vech-
ten’ met de concurrentie in de ‘onstuimige 
postmarkt’. ‘Als het dan samen lukt om de 
positie van het bedrijf te bestendigen en te 
verbeteren, geeft dat echt een kick.  En daar 
houden onze medewerkers van. Onze slogan 
is niet voor niets: Waar een wil is, is Sandd.’

Van de vergrijzing heeft Meijerink geen 
last. ‘Dat is juist een enorme kans voor 
ons.’ Met zo’n 30 procent 65-plussers heeft 
hij naar eigen zeggen een hardwerkende en 
zeer loyale groep medewerkers die kwali-
tatief hoogwaardig werk aflevert. ‘Zij en de 
jongere garde houden elkaar juist fantas-
tisch in evenwicht.’ Meijerink is sowieso erg 
te spreken over zijn diverse personeelsbe-
stand, dat bestaat uit een mengeling van 
culturen, kleine contracten voor werkende 
ouders en met 1000 fte voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘We zijn 
een blauwdruk van Nederland, we willen 
voor iedereen een passende baan vinden.’ 
Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt wel uit 
het feit dat Meijerink een ansichtkaart 
kreeg van een van zijn postbezorgers: 
‘vanaf half augustus ga ik weer de post 
bezorgen’. Meijerink: ‘Als mensen het maar 
naar hun zin hebben. Dat is in mijn ogen 
goed werkgeverschap.’ 

ambitieus
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1 STICHTING BUURTZORG ................................................. 8,7

2 JP VAN DEN BENT STICHTING ........................................  8,1

3 DE NIEUWE MARKE ........................................................... 8,0

TOP 3 
ZORG

VAN TILBURG-BASTIANEN 
GROEP
BRANCHE:  OVERIG

MEDEWERKERS:  375

Van Tilburg-Bastianen is een grote internatio-

nale truck- en autodealer. ‘Alleen met de beste 

mensen kun je de beste zijn voor klanten!’ Dat 

is precies wat de organisatie nastreeft. In 2014 

bestaat Van Tilburg-Bastianen Groep tachtig 

jaar, wat de succesvolle fi losofi e onderstreept. 

Van Tilburg-Bastianen Groep is een familiebe-

drijf met de sterke merken DAF, Volkswagen en 

Audi en een duidelijke visie op de toekomst, de 

organisatie, duurzaamheid en haar medewer-

kers. Dagelijks werken 375 goed opgeleide 

medewerkers met plezier samen om de klanten 

te voorzien in hun mobiliteitsbehoeften. Samen 

wordt er constant gewerkt aan verbetering. 

Of het nu gaat om een Volkswagen up! of een 

machtige DAF XF Euro 6; om onderhoud, scha-

deherstel of reparatie; om koop, huur of leasing: 

Van Tilburg-Bastianen heeft altijd de beste 

oplossing. Auto’s, trucks en trailers spelen de 

hoofdrol, maar het zijn de medewerkers die 

centraal staan en die de klanten daadwerkelijk 

mobiel houden. Van Tilburg-Bastianen Groep 

heeft zeer vakbekwame, betrokken en enthou-

siaste mensen binnen de organisatie, waar ze 

trots op zijn!

KENNEDY VAN DER LAAN
BRANCHE:  ZAKELIJKE

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  160

Kennedy Van der Laan is in 1992 klein begon-

nen, als een initiatief van elf jonge, onder-

nemende advocaten. Wereldveroveraars én 

-verbeteraars, wilden ze zijn. Topadvocatuur 

zonder de menselijke maat uit het oog te 

verliezen. Met rond de honderd advocaten en 

(kandidaat-)notarissen is Kennedy Van der 

Laan inmiddels beland in de top vijftien van 

zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. 

Kroon op het werk: een klanttevredenheid 

van 93 procent. Nog zeven procent te gaan 

dus. Kennedy van Der Laan is er trots op dat 

zij de medewerkerstevredenheid hoog houdt. 

Al 22 jaar worden de idealen nagestreefd: 

topadvocatuur, op menselijke maat gesneden. 

Dit wordt met elkaar gedaan door, zowel op 

professioneel als op persoonlijk vlak, te blij-

ven ontwikkelen op een leuke manier. Naast 

de inhoudelijke kant van het werk en de leuke 

collega’s, mogen ook de kantooruitjes niet 

gemist worden! Kennedy Van der Laan vindt 

het belangrijk dat er ook genoeg tijd is voor 

ontspanning. Jaarlijks worden er veel sociale 

activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld 

daarvan is de wintersport naar Oostenrijk 

begin 2014.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

84,5%

VAN TILBURG-BASTIANEN GROEP
BREDA
076-8000000
WWW.TB.NL

7,4

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BEVLOGENHEID

+9,6%

40

KLANTGERICHTHEID

+5,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

90,8%

KENNEDY VAN DER LAAN
AMSTERDAM
020-5506666
WWW.KVDL.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+9,6%

41

LOYALITEIT

+7,3%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

SCHOLENGEMEENSCHAP 
DE ROOI PANNEN
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  830

De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling 

voor vmbo en mbo, met vestigingen in Tilburg, 

Eindhoven en Breda en circa 8300 leerlingen en 

830 medewerkers. Leerlingen worden opgeleid 

voor beroepen in de sectoren handel, horeca, 

toerisme/recreatie, vormgeving of marketing/

evenementen. Scholengemeenschap De Rooi 

Pannen is kleinschalig van opzet en biedt 

praktijkgericht onderwijs dat ondernemende 

leerlingen voortbrengt. Bij De Rooi Pannen 

wordt onderwijs niet alleen gegeven, maar 

ook gemaakt door het onderwijspersoneel. De 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 

op dat gebied liggen daarom in de onderwijs-

teams. Deze teams zijn niet alleen ‘eigenaar’ 

gemaakt van het onderwijs, maar voelen zich 

dat ook daadwerkelijk. Binnen centrale kaders 

opereren ze autonoom. De onderwijsteams en 

het ondersteunend personeel zijn nauw betrok-

ken bij de leerlingen, onderhouden de contacten 

met de ouders, ontwikkelen het curriculum en 

zorgen voor afstemming met het bedrijfsleven. 

Tel hierbij een consistent beleid en een tikkeltje 

eigenwijsheid op en de basis voor tevreden 

medewerkers is gelegd.

PWN
BRANCHE:  ENERGIE & WATER

MEDEWERKERS:  580

PWN is een non-profit organisatie. Jaar-

lijks wordt ruim 106 miljoen kubieke meter 

drinkwater aan bijna 780.000 particulieren, 

bedrijven en instellingen in de provincie 

Noord-Holland tegen kostprijs geleverd. 

Daarnaast beheert PWN in opdracht van 

de provincie ruim 7334 hectare aan na-

tuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. 

De gebieden worden beheerd volgens de 

Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau 

Goud) en krijgen ca. zes miljoen keer per jaar 

bezoek. PWN is trots op de betrokkenheid 

van haar medewerkers bij de organisatie en 

de producten. Dat uit zich onder andere in 

een goede samenwerking tussen de verschil-

lende sectoren van PWN (Drinkwater, Natuur 

& Recreatie en Klant & Markt). Deze sectoren 

hebben op zijn tijd tegengestelde belangen, 

maar door het gemeenschappelijk doel niet 

uit het oog te verliezen, worden innovatieve 

oplossingen voor PWN én voor de klanten be-

reikt. Daarnaast is PWN trots op de bijdragen 

die haar medewerkers leveren in landen waar 

schoon en veilig drinkwater niet zo gewoon is. 

Bij PWN heb je zelf de regie over je loopbaan. 

Doorstroming, opleiding en het ontwikkelen 

van talenten wordt belangrijk gevonden.

VLISCO GROUP
BRANCHE:  PRODUCTIE & INDUSTRIE

MEDEWERKERS:  987

Vlisco Netherlands maakt deel uit van de 

Vlisco Group, een design house dat kleur-

rijke modestoffen ontwerpt, produceert en 

distribueert voor consumenten in West- en 

Centraal Afrika en de Afrikaanse consument 

in wereldsteden als New York, Londen en 

Parijs. Design, mode, creativiteit, innovatie 

en kwaliteit zijn hierbij overkoepelende merk-

waarden. Sinds de oprichting in Helmond 

in 1846 zijn de modestoffen een essentieel 

onderdeel van de Afrikaanse cultuur, met we-

reldwijde bekendheid in de kunst-, design- en 

mode-industrie. Vlisco Group blijft groeien. 

Deze groei is de komende jaren gebaseerd 

op het verder ontwikkelen van de retail in 

Afrika en het uitbreiden van markten en 

productportfolio. Vlisco is altijd op zoek naar 

kandidaten die een bijdrage kunnen leveren 

aan de ambitieuze plannen. Deze kandidaten 

voelen zich thuis in de internationale cultuur 

en kunnen zich vinden in het dynamische en 

creatieve karakter van Vlisco Netherlands. 

Medewerkers zijn erg trots om hier te werken: 

zij voelen zich zeer betrokken, hebben veel 

vertrouwen in de toekomst en zijn enthousi-

ast over de ontwikkelmogelijkheden. Vlisco 

Group is een bedrijf met een zeer interessant 

verhaal.

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

91,8%

SCHOLENGEMEENSCHAP DE ROOI PANNEN
TILBURG
013-5955600
WWW.DEROOIPANNEN.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+13,0%

42

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+11,5%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

88,9%

PWN
VELSERBROEK
023-5413333
WWW.PWN.NL/WERKENBIJPWN

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+6,6%

43

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+4,4%

VERLOOP-
BESTENDIGHEID

+9,5%

VLISCO GROUP
HELMOND
0492-570922
WWW.VLISCO.COM

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+6,8%

44

LOYALITEIT

+4,3%

75



WATERSCHAP 
AA EN MAAS
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  422

Waterschap Aa en Maas houdt gezonde, veilige 

en veerkrachtige watersystemen in stand 

voor 743.000 inwoners en bedrijven in Oost-

Brabant. Het waterschap heeft oog voor een 

leefbare en gezonde toekomst, een luisterend 

oor voor maatschappelijke groeperingen en 

grip op kosten en kwaliteit. Het motto: ‘Werken 

met water. Voor nu en later.’ Aa en Maas is 

voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om 

goedkoper, duurzamer en slimmer te werken. 

Medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe 

ideeën te genereren en uit te voeren. Ook cul-

tuur, structuur en technologie worden verder 

ontwikkeld om medewerkers het best tot hun 

recht te laten komen. Medewerkers van Aa 

en Maas zijn enorm gedreven en bevlogen, 

zijn betrokken bij hun werk en trots op hun 

organisatie. Dat dragen ze ook uit, waarmee ze 

een positieve bijdrage leveren aan het imago 

van het waterschap. Flexibel inzetbaar zijn, 

gebruik maken van je talent en bijdragen aan de 

gezamenlijke wateropgaven maken werken bij 

Waterschap Aa en Maas leuk!

PROMOVENDUM, 
ONDERDEEL VAN 
DE CAK GROEP
BRANCHE:  FINANCIELE

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  150

Voor Promovendum zijn tevreden klanten en 

effi ciency het fundament voor een gezonde 

bedrijfsvoering. Alleen wanneer medewerkers 

tevreden zijn en plezier in het werk hebben, 

versterkt dat de positieve houding t.o.v. klanten. 

Pas dan creëren medewerkers bij klanten het 

‘wow-effect’. Het einddoel van Promovendum is 

dat klanten hier graag verzekerd zijn en externe 

partijen het leuk vinden om met Promovendum 

zaken te doen. Door de gehele organisatie is 

voelbaar dat klanttevredenheid voor iedereen 

heel belangrijk is. Dit wordt door alle medewer-

kers met veel passie uitgedragen. Medewerkers 

zijn zeer innovatief en denken mee over hoe het 

beter kan. Men is zeer loyaal en iedereen zet in 

de drukste periodes van het jaar graag die extra 

stap. Dit alles wordt geënthousiasmeerd door 

een zeer zelfstandig en kundig management-

team. Promovendum is een open organisatie. 

Medewerkers worden aangemoedigd om mee 

te denken. Daarnaast worden zij goed verzorgd: 

‘state of the art’ koffi emachines, goedgevulde 

fruitschalen en koelkasten op elke afdeling. 

Naast de themafeesten die minimaal twee 

keer per jaar worden georganiseerd, zorgt ook 

de zeer inspirerende werkomgeving voor veel 

werkplezier.

WATERSCHAP 
DE DOMMEL
BRANCHE:  OPENBAAR 

BESTUUR & VEILIGHEID

MEDEWERKERS:  412

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in 

Midden-Brabant. De organisatie draagt actief 

bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke 

en duurzame leefomgeving. Waterschap De 

Dommel wil een regionale waterautoriteit 

en inspirerende organisatie zijn, zowel voor 

klanten als voor medewerkers. Waterschap De 

Dommel biedt medewerkers veel ruimte voor 

ontwikkeling, ondernemerszin en fl exibiliteit. 

Medewerkers zijn zelfstandig, zelfbewust en 

klantbewust en hebben op grond van hun ‘eigen 

ik’ – wat kan en wil ik op basis van mijn talenten 

en drijfveren? – een toegevoegde waarde voor 

De Dommel als organisatie, bovenal voor haar 

klanten en natuurlijk ten dienste van water. 

Daarnaast worden tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken als de normaalste zaak van de wereld 

beschouwd. Dat de organisatie een kleine 

managementlaag heeft, komt ten goede aan het 

rendement van de organisatie. Medewerkers 

zetten zichzelf steeds meer in als onderdeel van 

een product. Waterschap De Dommel is trots 

op haar groei naar outputsturing en dienend 

leiderschap op basis van talentmanagement 

en het nieuwe werken. Innovatie is belangrijk 

en wordt gewaardeerd. Jaarlijks worden dan 

ook interne verkiezingen voor het beste idee 

gehouden.

BELONING

+13,8%

WATERSCHAP AA EN MAAS
’S-HERTOGENBOSCH
073-6156666
WWW.AAENMAAS.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

INFORMATIE EN 
COMMUNICATIE

+12,4%

47

WERKDRUK

+11,8%

EFFICIËNTIE

+11,3%

PROMOVENDUM, ONDERDEEL VAN DE CAK GROEP
DORDRECHT
078-6481300
WWW.PROMOVENDUM.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

KLANTGERICHTHEID

+5,8%

45

MOTIVATIE

+4,0%

ZELFSTANDIGHEID

+16,9%

WATERSCHAP DE DOMMEL
BOXTEL
0411-618618
WWW.DOMMEL.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

WELZIJN EN 
GELIJKE KANSEN

+14,8%

46

LOOPBAAN-
ONTWIKKELING

+13,1%

ALLE % (BEHALVE BEVLOGEN EN/OF BETROKKEN MEDEWERKERS) BETREFFEN HET % DAT HET THEMA BOVEN DE BENCHMARK SCOORT.
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TOP 50 BEDRIJVEN  MET MINDER DAN 1000 MEDEWERKERS

ATRADIUS 
BRANCHE:  FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING

MEDEWERKERS:  483

De Nederlandse voorloper van Atradius, 

NCM, werd in 1925 opgericht met als doel-

stelling de handel voor Nederlandse bedrijven 

te verbeteren. Tegenwoordig is de Atradius 

Groep met 160 kantoren gevestigd in 45 lan-

den. Atradius staat bekend als een betrouw-

bare partner die staat voor veilige handels-

transacties over de hele wereld.  Het motto 

van Atradius, ‘managing risk, enabling trade’, 

is synoniem voor alles wat de organisatie 

doet: Atradius neemt de risico’s van klanten 

over, zodat zij zich kunnen concentreren op 

het voortzetten en de groei van hun eigen 

bedrijf. Hiervoor heeft Atradius een nauw 

verbonden team van experts dat wereldwijd 

actief is met het in de gaten houden van 

bedrijven, markten en landen. Atradius heeft 

een sterke cultuur, gericht op samenwerken 

en groei. Het is een directe en informele orga-

nisatie, maar tegelijkertijd zeer professioneel. 

Er is voldoende tijd en ruimte om te leren en 

te ontwikkelen. Daarnaast is er flexibiliteit om 

werk en privé te combineren. Er is voldoende 

uitdaging binnen de organisatie. Jaarlijks 

worden diverse activiteiten georganiseerd 

zoals een BBQ, voetbaltoernooi, sportdag, 

personeelsfeest of een dagje Efteling.

GRAAFSCHAP COLLEGE
BRANCHE:  ONDERWIJS

MEDEWERKERS:  824

Het Graafschap College wil voor iedereen een 

leven lang onderwijs verzorgen. Dat onderwijs 

kenmerkt zich door een persoonlijke benadering 

en een heldere structuur. Vakmanschap, burger-

schap en ondernemerschap staan centraal, de 

lessen zijn gev arieerd, examens zijn op niveau 

en de leeromgeving is modern en kleinschalig. 

Het Graafschap College wil voortdurend crea-

tief en innovatief zijn. Iedereen gaat met elkaar 

voor het beste resultaat en werkt aan voort-

durende professionalisering. Samen zorgen de 

medewerkers er vanuit passie en betrokken-

heid voor dat er kwaliteit geleverd wordt. Deze 

kwaliteit is terug te zien in de resultaten en de 

oordelen van studenten en relaties. Werken bij 

het Graafschap College is leuk omdat iedereen 

wordt uitgedaagd om creatief en innovatief te 

zijn. Een recent voorbeeld is een symposium 

waarbij medewerkers en studenten werden 

beloond voor het meest innovatieve idee voor 

onderwijs of beroep. Maar liefst zeventien 

inzendingen dongen mee naar de hoofdprijs van 

5000 euro.

SCANIA LOGISTICS 
NETHERLANDS
BRANCHE:  TRANSPORT EN LOGISTIEK

MEDEWERKERS:  264

Scania Logistics Netherlands heeft twee 

hoofdactiviteiten: Knock Down (KD) en 

Logistics Centre (LC). Het KD-proces omvat 

het in onderdelen verpakken en verschepen 

van trucks, waarna deze onderdelen tot een 

complete truck worden geassembleerd. Door 

groei in aantallen KD en de behoefte aan 

centralisatie van logistieke activiteiten is het 

logistiek centrum (LC) opgericht. SLN doet 

er veel voor om te zorgen dat het werk goed 

uitgevoerd kan worden. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van standaarden die beschrijven 

wat, hoe en waarom het werk op een be-

paalde manier wordt gedaan. Hierdoor kan 

kwaliteit gewaarborgd blijven, weet iedereen 

wat van hem verwacht wordt en wordt er 

op een veilige manier gewerkt. SLN is trots 

dat zij met haar gemotiveerde en betrok-

ken medewerkers steeds aan de klantvraag 

kan blijven voldoen. Door de diversiteit van 

medewerkers zijn er leuke en interessante 

onderlinge contacten. Ieders kwaliteiten dra-

gen bij tot goede resultaten. Door middel van 

het Basisvaardigheden trainingsprogramma 

worden medewerkers in korte tijd nog beter 

voorbereid op hun werk. Daarnaast zijn er 

regelmatig Kaizens, waaraan medewerkers uit 

diverse disciplines deelnemen. 

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

85,0%

ATRADIUS
AMSTERDAM
020-5539111
WWW.ATRADIUS.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

TEVREDENHEID

+5,1%

50

LEIDERSCHAP

+3,3%

BEVLOGEN 
EN/OF BETROKKEN 

MEDEWERKERS

87,3%

GRAAFSCHAP COLLEGE
DOETINCHEM
0314-353500
WWW.GRAAFSCHAPCOLLEGE.NL

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

BETROKKENHEID

+5,9%

48

TEVREDENHEID

+5,0%

TEVREDENHEID

+8,4%

SCANIA LOGISTICS NETHERLANDS
ZWOLLE
038-4977611
WWW.SCANIA.COM

7,3

BESTEWERKGEVERS 
SCORE

LEIDERSCHAP

+2,8%

49
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gestuurd onderwijs omdat dit bij de docenten en 
leerlingen past? Prima. Meer Engels? Meer focus 
op stages? Het kan allemaal. Die verantwoorde-
lijkheid, ook voor het eigen budget, motiveert 
enorm.’ Volgens Van Strien voelen de leerlingen 
zich hier ook prettig bij. ‘Het is geen enorme 
school met duizenden onbekende gezichten. 
Toen ik zelf directeur van de afdeling handel 
was, kende ik in zes weken alle leerlingen.’

Ouderavonden
De groei in aantal leerlingen brengt wel uitda-
gingen met zich mee. De Rooi Pannen benoemde 
vorig jaar negentig nieuwe leerkrachten. Volgens 
Van Strien duurt het wel een jaar of twee voordat 
die helemaal zijn ingewerkt. ‘Je bent hier niet al-
leen docent Nederlands, je moet het hele vakge-
bied van je afdeling kennen. Je bent ook stagebe-
geleider, doet ouderavonden, bent klassendocent.’ 
Kwaliteitszorg is ook een punt van aandacht.
‘Naast vragen: “Hoe ging het met de stagiairs?” 
zijn er enquêtes en instrumenten om de kwaliteit 
van onderwijs te meten. Daar kunnen we nog 
meer uit halen, dan we nu doen.’
Om het beste uit medewerkers te halen, jong én 
oud, worden de taken verdeeld naar belangstel-
ling, voorkeur en aanleg. ‘De adjunct-directeur 
maakt met zijn team een “plan van inzet”. Wordt 
het lesgeven je te zwaar? Dan kun je misschien 
decaan worden’, zegt van Strien. ‘Wil je juist wél 
lesgeven, maar minder ouderavonden doen? 
Dan kan iemand anders die misschien overne-
men. Het lukt natuurlijk niet altijd om daar 100 
procent uit te komen, maar die menselijke maat 
helpt wel. In een klein team zie je hoe het met je 
collega’s gaat.’

De eigenwijze scholen-
gemeenschap biedt 
beroepsopleidingen 
aan in de sectoren 
handel, vormgeving, 
horeca, toerisme/

recreatie, marketing/evenementen en brood en 
banket. Inspelen op de vraag naa r vaklui in de 
techniek en zorg, laat De Rooi Pannen liever aan 
anderen over. ‘Wij doen waar we goed in zijn’, zegt 
Kees van Strien van het College van Bestuur. ‘Dat 
is het afleveren van de beste mensen in een klein 
aantal sectoren. Wij zijn een speciaalzaak, sterk in 
een bekend product. Hotels en restaurants willen 
het liefst stagiairs van De Rooi Pannen.’
De jarenlange stabiliteit zorgt voor tevreden, 
betrokken en bevlogen medewerkers, meent Van 
Strien. ‘Hoe wij onderwijs geven is in al die jaren 
nooit veranderd: zo praktisch mogelijk, met 
grote betrokkenheid van de ouders en op een vrij 
strenge, gestructureerde manier. Wie drie keer te 
laat komt, moet bijvoorbeeld de aula stofzuigen.’ 
Er is ook een grote financiële stabiliteit. De leer-
krachten vrezen volgens Van Strien nooit voor 
hun baan. ‘Je eerste contract is een jaarcontract. 
Doe je het goed, dan kom je in vaste dienst. We 
groeien nog ieder jaar in aantal leerlingen, dus er 
hoeft niemand zomaar te vertrekken.’ 
Het andere geheim van goed werkgeverschap 
noemt Van Strien decentralisatie. ‘Schoolafde-
lingen bepalen binnen globale kaders zelf de 
hele inhoud en uitvoering van het onderwijs. 
Elke afdeling heeft een eigen gebouw, een eigen 
directeur en meerdere opleidingsteams van 
ongeveer dertig docenten. Die bedienen elk zo’n 
duizend leerlingen. Willen ze meer klassikaal 

‘ONZE SCHOOL IS 
EEN SPECIAALZAAK’
Al bijna vijftig jaar geven ze op De Rooi Pannen les zoals ze dat altijd gedaan 
hebben. Dwars door alle hervormingen, trends en fusies heen.

Tekst Irina Mak  Foto Frank Groeliken

MEDEWERKERS: 

830

HOOFDKANTOOR: 

TILBURG

JAAROMZET: 

68 MILJOEN EURO

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 

44 JAAR

MAN/VROUW: 

56% VROUW, 44% MAN
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‘In een klein team zie je 
hoe het met je collega’s gaat’

NAAM:  KEES VAN 

STRIEN

LEEFTIJD:  56 JAAR 

FUNCTIE:  LID VAN HET 

COLLEGE VAN BESTUUR

INSPIRATIEBRON:  MIJN 

WERKOMGEVING, WAAR 

MEDEWERKERS EN 

LEERLINGEN ‘ERVOOR 

GAAN’

ZOU OOIT NOG 

WEL EENS:  ONS 

ONDERWIJSCONCEPT 

WILLEN TOEPASSEN 

OP ANDERE 

SECTOREN IN HET 

BEROEPSONDERWIJS
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Coco Broeken
Fotografe, moeder en sinds kort 
actief tegen reuma

WE ZIJN MET 2 MILJOEN. SAMEN
KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN!
Ik heb reuma, net als 2 miljoen andere Nederlanders. Samen kunnen we het
verschil maken en tegen onze ziekte strijden. Kom ook in actie tegen reuma!
Ga naar reumafonds.nl en kijk wat jij kunt doen!   
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COLOFON

Het Beste Werkgevers Magazine 2014 

is een uitgave van Intermediair (VNU 

Vacature Media) en Effectory.

VNU Vacature Media

mt. Lincolnweg 40

1033 SN Amsterdam

www.vnuvacaturemedia.nl

Effectory

Singel 126-130

1015 AE Amsterdam

www.effectory.nl

Productie en hoofdredactie

Anton van Elburg, EnergieMedia 
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Daan Muller, Wonderworks

Aan dit magazine werkten mee:
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Manon Verdam

Marieke Vos

Anne Wolters

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

HET BESTE WERKGEVERS 
ONDERZOEK 2014

HET ONDERZOEK

Het Beste Werkgeversonderzoek bestaat uit een 

vaste set gevalideerde vragen die deel uitmaken 

van een uitgebreid onderzoek op maat. Het 

onderzoek brengt zowel werkgeverschap 

als werknemerschap in kaart. Goed 

werkgeverschap houdt in dat u als werkgever 

uw medewerkers in staat stelt om optimaal te 

presteren. U biedt ze de middelen om het beste 

uit zichzelf te halen. Werknemerschap zegt iets 

over de inzet van de medewerkers zelf om bij 

te dragen aan het succes van de organisatie. 

Organisatiesucces is dan ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: van werkgever én 

medewerkers. Het Beste Werkgeversonderzoek 

geeft inzicht in beide elementen en laat zien 

of ze in balans zijn. Voor de kwalificatie van 

de Beste Werkgevers kijken we naar het 

werkgeverschap binnen een organisatie, dus of 

een organisatie de medewerkers in staat stelt 

om te presteren.

DE RANGLIJST VAN 2014

De Awards voor de Beste Werkgevers zijn 

gebaseerd op het oordeel van de medewerkers 

over het werkgeverschap van de organisatie: de 

Beste Werkgevers Score.

We vragen medewerkers naar:

Organisatie tevredenheid

Baan tevredenheid

Organisatie trots

Organisatiedoelen

Kansen krijgen om optimaal te presteren 

Het krijgen van waardering voor prestaties 

De uiteindelijke berekening van de Beste 

Werkgevers Score is een ongewogen 

gemiddelde op deze zes vragen over goed 

werkgeverschap. 

 Dat levert de volgende prijzen op (op basis van 

de Beste Werkgevers Score):

 •  Beste Werkgever 

in de categorie meer dan 1000 medewerkers

 •  Beste Werkgever 

in de categorie minder dan 1000 medewerkers

Ook per branche is berekend welke organisatie 

het beste scoort op werkgeverschap – los van 

de bedrijfsgrootte. 

Van de organisaties die in 2013 en 2014 

een onderzoek hebben laten uitvoeren, 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 

ranglijsten scoren bovengemiddeld op goed 

werkgeverschap: de nummers 1 van deze 

organisatierankings scoorden respectievelijk 

een 8,1 (organisaties met minder dan 1000 

medewerkers) en een 8,7 (organisaties met 

meer dan 1000 medewerkers). De nummers 50 

scoorden respectievelijk een 7,3 en een 6,9.

UITBLINKERS

Voor alle genomineerde organisaties is naast 

de Beste Werkgevers Score ook berekend op 

welke vlakken zij uitblinken. De thema’s die 

procentueel het hoogst scoren ten op zichte 

van de benchmark – en waarop de organisatie 

dus uitblinkt – zijn weergegeven bij het profiel 

van elke organisatie. Er is ook weergegeven 

wat het percentage bevlogen en/of betrokken 

medewerkers is.

Ga naar www.beste-werkgevers.nl voor 

meer informatie over het onderzoek, de 

onderzoeksmethode en de algemene 

voorwaarden voor deelname.

In 2014 hebben 332 organisties meegedaan aan het Beste Werkgeversonderzoek. 
De gemiddelde respons was 72,4%. In absolute aantallen gaat het om 218.128 
respondenten op 329.469 uitgezonden vragenlijsten. Honderd organisaties hebben 
zich op basis van hun Beste Werkgevers Score gekwalifi ceerd als Beste Werkgevers in 
de categorieën meer dan 1000 medewerkers en minder dan 1000 medewerkers.
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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 Werkge-
ver een beeld van de belangrijkste scores: de score op goed 
werkgeverschap (Beste Werkgevers Score) en twee of drie 
‘uitblinkers’. Uitblinkers zijn scores die positief afwijken 
van de benchmark Nederland. In het Beste Werkgevers 
Magazine tonen we hoeveel procent hoger zo’n uitblinker 
scoort ten opzichte van de Benchmark Nederland. 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
Effectory maakt goed werknemerschap inzichtelijk. Of-
tewel: hoe staan de medewerkers zelf in de organisatie? 
Dat doet Effectory 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 zichzelf en hun werk te halen. Betrok-
ken medewerkers hebben hart voor de zaak: ze voelen zich 
verbonden en hebben het beste met de organisatie voor. Be-
vlogen én betrokken medewerkers zetten zich in om zichzelf 
en de organisatie continu te verbeteren. Voor het leesgemak 
hebben we de percentages van bevlogen en betrokk en me-
dewerkers opgeteld. Het percentage in het bedrijfsprofiel is 
dan ook het percentage bevlogen en/of betrokken medewer-
kers binnen de organisatie.

DE SCORES IN PERSPECTIEF

GEMIDDELDE RESPONS % VAN ALLE DEELNEMERS 72,4%

TOTAAL AANTAL DEELNEMENDE ORGANISATIES 332

AANTAL DEELNEMENDE ORGANISATIES >1000 115

AANTAL DEELNEMENDE ORGANISATIES <1000 217

WELKE SCORE MOEST ER MINIMAAL BEHAALD WORDEN? >1000 6,9

WELKE SCORE MOEST ER MINIMAAL BEHAALD WORDEN? <1000 7,3

AANTAL UITGESTUURDE VRAGENLIJSTEN 329.469

AANTAL RESPONDENTEN 218.128



ADOPTEER EEN PUP
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EN HELP ’M 
BLINDENGELEIDEHOND WORDEN



INTERMEDIAIR IS HET PREMIUM CARRIÈREPLATFORM VOOR HOOGOPGELEIDEN EN CREËERT DE PERFECTE MATCH 
TUSSEN TALENT EN WERKGEVERS.
VNU VACATURE MEDIA, ONDERDEEL VAN DE PERSGROEP NEDERLAND, IS DE RECRUITMENT-SPECIALIST MET EEN 
MULTIMEDIAAL PORTFOLIO MET DE STERKE MERKEN: NATIONALEVACATUREBANK, INTERMEDIAIR, TWEAKERS 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.

      ‘ER ZIT TOCH NIEMAND TE 
WACHTEN OP EEN LEIDINGGEVENDE?’
- JOS DE BLOK, STICHTING BUURTZORG

‘MEDEWERKERS KRIJGEN IN DE VAKANTIE  
            EEN ANSICHTKAARTJE VAN ONS’
- SIMON BUTTER, DEEN SUPERMARKTEN

        ‘TAART ALS ER IETS TE VIEREN 
 VALT, AF EN TOE EENS EEN REISJE’
- BRAM DE JONGE, ZLM VERZEKERINGEN

‘WE WERKEN KEIHARD EN ZIJN TROTS 
                  OP ONZE UITSPRAKENFABRIEK’
- PIETER-BAS BEEKMAN, RAAD VAN STATE


