
Bedrijfscultuur 

Gemakkelijke manieren om de

bedrijfscultuur te verbeteren



Hoe stel je je voor dat je medewerkers de ervaring zouden omschrijven? Prettig? Uitdagend?

Innovatief? Competitief? Gemeenschapsgericht? Elk bedrijf heeft een unieke cultuur, of het

management er nu tijd aan heeft besteed deze bewust vorm te geven of niet. En die cultuur

heeft een zeer duidelijke impact op alles, van het behoud van werknemers tot de

bedrijfsresultaten.

Bij The Alternative Board (TAB) hebben we al vaker van Members gehoord dat een sterke

bedrijfscultuur impact heeft gehad op hun succes. Om te kwantificeren wat we hoorden,

hebben we een enquête gehouden onder ondernemers van MKB om erachter te komen wat

een sterke bedrijfscultuur maakt, waar cultuur de grootste impact op heeft en wat

ondernemers kunnen doen om de cultuur van hun eigen bedrijf te beïnvloeden.

Bedrijfscultuur is een ongrijpbaar iets, maar dat ‘iets’ heeft een enorme impact op de

werknemersbetrokkenheid, het zakelijk succes en de band met de klanten van een bedrijf. Er

was een meerderheid van de ondernemers die we ondervroegen (86%), het ermee eens dat een

sterke bedrijfscultuur een belangrijke bijdrage levert aan hun succes.
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Hoe zou jij de ervaring van het werken

in jouw bedrijf omschrijven?

Betrokkenheid van medewerkers
Wanneer werknemers plezier hebben in hun werkomgeving en zich verbonden voelen met het

bedrijf, zijn ze over het algemeen gemotiveerder en productiever. In studies door Queens

School of Business en door Gallup hadden ontkoppelde werknemers 37% meer ziekteverzuim,

49% meer ongevallen en 60% meer fouten. De organisaties met lagere algemene scores voor

werknemersbetrokkenheid zagen 18% lagere productiviteit en 16% lagere winstgevendheid dan

organisaties met hogere scores.

Betrokken werknemers zullen ook minder snel vertrekken, wat een ander voordeel van een

sterke bedrijfscultuur laat zien: lagere aanwervingskosten. Bedrijven met een sterke cultuur

hebben niet alleen minder personeelsverloop, ze kunnen ook gemakkelijker gekwalificeerde

werknemers aanwerven. Volgens het onderzoek hebben bedrijven met hoge scores voor

werknemersbetrokkenheid over het algemeen 100% meer sollicitanten voor openstaande

vacatures.

Een interessante afweging uit het onderzoek van TAB was dat ondernemers met een hogere

opbrengst geloven dat cultuur de grootste impact heeft op het moreel van werknemers (44%),

terwijl ondernemers met een lagere opbrengst zeggen dat cultuur de productiviteit het meest

beïnvloedt (50%). Dit suggereert dat de bedrijven met een hogere brutowinst op een ‘geheim’

zijn gestuit: focussen op het verbeteren van het algemene moreel zal een meer winstgevend

effect hebben dan alleen focussen op productiviteit.



3Gemakkelijke manieren om de bedrijfscultuur te verbeteren

 

Business succes

Toen TAB de ondernemers vroeg waar een sterke bedrijfscultuur de

grootste impact had, waren het moreel en de productiviteit van de

werknemers beide 39%, terwijl de financiële groei en het

personeelsverloop beide achterbleven met respectievelijk 11% en

10%. Het is echter nog steeds een aanzienlijk impactpercentage.

Bedrijven met een sterkere cultuur hebben ook meer kans op

financieel succes. Uit een onderzoek van John P. Kotter en James L.

Hesket met de titel "Bedrijfscultuur en prestatie" bleek dat

bedrijven die prioriteit geven aan cultuur over het algemeen vier

keer zoveel omzet, twaalf keer de aandelenkoers en 750 keer meer

netto-inkomsten hadden dan bedrijven die dat niet deden.

Klantverbinding

Klanten voelen zich meer verbonden met een bedrijf met een sterke cultuur. Dit komt

gedeeltelijk door het hebben van meer (zeer) betrokken medewerkers, maar het is ook iets

dat klanten kunnen voelen in hun interacties met je bedrijf. Ze zullen weten of er een breuk

is tussen je marketingstrategie, missie en bedrijfscultuur.

Cultuurfocus

Wanneer je je concentreert op het creëren van een sterke bedrijfscultuur, zul je merken dat

meer traditionele (meetbare) succesfactoren, zoals verkoopdoelen en inkomsten, voor zichzelf

'zorgen'. Dat gold ook voor Randy Smith, eigenaar van Forum Systems Group.

Hij maakte van zijn reizen naar de verschillende kantoren van zijn bedrijf altijd een

beoordelingsproces, waar ze verkoopdoelen doornamen en personeelskwesties bespraken. Het

resultaat? "Ik heb de reizen vermeden en ik denk niet dat ze het leuk vonden om me te

ontvangen", zegt Smith.

Tegenwoordig heeft hij zijn focus verlegd van hoe het bedrijf het doet naar wie het is. "Ik

realiseerde me dat het mijn taak is om de bedrijfscultuur over te brengen aan werknemers die

me niet elke dag zien", zegt hij. "Verkooprapporten kunnen ook via e-mail binnenkomen."

Randy Smith

Eigenaar, Forum Systems Group

San Antonio, Texas (VS)

TAB Lid sinds 2014
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Hoe definieer je

de

bedrijfscultuur?

In een artikel voor Harvard Business Review getiteld "Culture Takes over When the CEO Leaves

the Room", schrijven Frances Frei en Ann Morriss dat:

“Cultuur stuurt discretionair gedrag en gaat verder waar het medewerkershandboek

ophoudt. Cultuur vertelt ons hoe we moeten reageren op een ongekend serviceverzoek. Het

vertelt ons of we het risico moeten nemen om onze bazen over onze nieuwe ideeën te

vertellen en of we problemen aan de oppervlakte moeten brengen of verbergen.

Werknemers nemen elke dag honderden beslissingen in hun eentje en cultuur is daarbij

onze leidraad. Cultuur vertelt ons wat we moeten doen als de CEO niet aanwezig is en dat is

natuurlijk meestal het geval. "

Cultuur lijkt misschien ongrijpbaar, maar de waarheid is dat jouw bedrijf al een cultuur heeft -

en  die cultuur werkt voor of tegen je bedrijf.

Waarom is dit belangrijk voor jou als ondernemer? Op de vraag wie de meeste invloed heeft op

de bedrijfscultuur, was het meerendeel van de ondernemers van mening dat zij de meeste

verantwoordelijkheid dragen (63%). Andere mogelijke oorzaken liepen met een grote marge

achter: senior executives (16%), medewerkers (11%), managers op midden niveau (7%) en

klanten (2%).

Dit betekent dat je een echte zakelijke kans binnen handbereik hebt. Als je kunt leren hoe je de

bedrijfscultuur kunt versterken, kun je grote voordelen gaan oogsten. Als ondernemer moet het

opbouwen van een sterke bedrijfscultuur een van de belangrijkste dingen op de agenda zijn.

"Er is geen magische formule voor een

geweldige bedrijfscultuur. De sleutel is

om je personeel te behandelen zoals je

zelf behandeld wilt worden. 

 - Sir Richard Branson 



Werving is een grote kostenpost, zowel in de kosten om een vervanger te vinden als in de

verloren productiviteit na vertrek van een medewerker. Daarom is het zo belangrijk voor

bedrijven om een 'wervingspijplijn' op te bouwen om snel vacatures te vullen met

gekwalificeerde personen.

Veel van deze personen kunnen afkomstig zijn van leiderschaps- en ontwikkelingsinitiatieven

binnen het bedrijf, maar de wervingspijplijn kan zich ook uitstrekken tot lokale

gemeenschapscolleges en technische programma's, of optreden als gevolg van je

aanwezigheid op netwerkevenementen, beurzen en bijeenkomsten.

Bedrijven moeten niet alleen nadenken over het aannemen van personeel in het geval van

personeelsverloop, zegt Dave Younge, president van Flex-Ability Concepts. “Het zou eerder

een doorlopende praktijk moeten zijn die een bedrijf beschermt en ook laat groeien. Net zoals

een verkooppijplijn cruciaal is voor het succes van een bedrijf, zo is een personeelspijplijn

cruciaal voor de gezondheid, groei en cultuur van een bedrijf. "

Dave Younge

President, Flex-Ability Concepts

Oklahoma City, Oklahoma (VS) 

TAB Lid sinds 2011
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Recruitment inzetten

Wat maakt een bedrijfscultuur sterk?

In wezen beïnvloedt de bedrijfscultuur hoe je werknemers denken over hun baan/functie, wat

op zijn beurt weer van invloed is op de winstgevendheid van jouw bedrijf en de relatie met

jouw klanten.

Zien de medewerkers er

tegen op om naar het werk

te komen, of zijn ze juist

enthousiast over hun

baan?

Kijken de medewerkers naar de klok

en innen ze hun salaris, of zijn ze

afgestemd op de missie en helpen

ze actief het bedrijf te laten

groeien?

Handelen de medewerkers

allemaal als individuen, of

maken ze allemaal deel uit

van één groot team?

De ondernemers die we hebben ondervraagd, waren van mening dat het belangrijkste aspect

van de bedrijfscultuur is dat het mensen meer mogelijkheden geeft (43%), gevolgd door het

leveren van resultaten (25%), het bevorderen van teamwork (22%) en het bieden van een

unieke ervaring (9%).

Waar praten we over als we het hebben over een sterke bedrijfscultuur die medewerkers helpt

empowerment te geven? We hebben geleerd dat meer vertrouwen (44%), meer transparantie

(24%) en meer controle (21%) de belangrijkste factoren zijn. Interessant is dat het geven van

meer prikkels aan werknemers slechts door 11% van de respondenten werd gekozen. Dit geeft

aan dat werknemers meer gemotiveerd worden door zaken als vertrouwen en controle over

hun baan dan door materiële prikkels.



Een belangrijk aspect van de bedrijfscultuur is dat medewerkers zich deels eigenaar voelen van

het succes van het bedrijf. Dit helpt niet alleen de betrokkenheid te vergroten, het creëert ook

een gevoel van doelgerichtheid en verantwoordelijkheid die moeilijk te dupliceren is.

Een van de moeilijkste beslissingen die ondernemers moeten nemen, zegt Ellen Cooperperson,

president van Cooperperson Performance Consulting, is het nie ondermijnen van de

bedrijfscultuur in het belang van een werknemer die goed werk levert maar niet past bij de

cultuur. "Het is gemakkelijker om iemand te ontslaan als ze het slecht doen", zegt ze. "Maar als

ze het goed doen maar niet in jouw cultuur passen, moet je ze toch loslaten. Met andere

woorden, if you can't change the people, change the people. "

Ellen Cooperperson

President, Cooperperson Performance Consulting

Hauppauge, New York (VS) 

TAB Lid sinds 2013
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Verantwoordelijkheid

Een sterke bedrijfscultuur is: 

Afgestemd op de bedrijfswaarden

Zeg je dat je vertrouwen waardeert? Dan moet je transparant zijn naar je medewerkers. Zeg je

dat je innovatie waardeert? Dan zou je bedrijfscultuur werknemers moeten belonen die zichzelf

- en het bedrijf - constant vooruit helpen.

Transparant en communicatief

Transparantie en communicatie in alle maatstaven van je bedrijf - het strategisch plan, doelen

en verwachtingen - helpt bij het opbouwen van een vertrouwenscultuur. 

Gericht op de werknemers

Het is van cruciaal belang dat je medewerkers vinden dat hun rol belangrijk is en dat hun stem

wordt gehoord. Dit leidt tot een gemotiveerd personeelsbestand dat in jouw bedrijf is

geïnvesteerd, in plaats van een team van onverschillige werknemers die naar de klok staten en

maandelijks hun salaris innen.

Onderschat de rol van leiderschap niet

De respondenten van onze enquête waren

overweldigend van mening dat leiderschap de meeste

invloed heeft op het vormgeven van de bedrijfscultuur.

De meesten, 63%, zeiden dat ondernemers de meeste

invloed hebben, gevolgd door 'senior executives' met

16%. Voor hen die het langst ondernemen, gold dit

meestal nog meer, wat suggereert dat hoe meer ervaring

een ondernemer heeft, hoe meer ze het creëren van een

sterke cultuur als hun persoonlijke verantwoordelijkheid

ervaren.
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Geen woorden, maar daden

Steve Hague, president van PolarStar Engineering and Machine, leeft naar de woorden van zijn

grootvader: vertel ze niet wat je kunt doen. Laat ze zien wat je kunt doen. "Ik heb dit in de

cultuur van onze organisatie bijgebracht en het heeft ons een beter bedrijf gemaakt", zegt

Hague.

Steve Hague

President, PolarStar Engineering en Machine

Newark, Delaware (VS)

TAB Lid sinds 2012

Vormgeven aan je eigen bedrijfscultuur

We hebben de waarde vastgesteld van een sterke bedrijfscultuur en de rol die een ondernemer

speelt bij het vormgeven van die cultuur. Het is tijd om in te gaan op het stappenplan van hoe

dat moet. Het eerste dat je moet doen, is de huidige staat van de bedrijfscultuur begrijpen. Is

het sterk en gezond? Of is het verwaterd door jaren zonder de juiste begeleiding?

Omdat de bedrijfscultuur gedeeltelijk voortkomt uit hoe de werknemers over het bedrijf

denken, kan het voor jou als ondernemer vaak moeilijk zijn om precies te zien wat er aan de

hand is. Gelukkig zijn er voldoende tools tot je beschikking om je te helpen de kracht van je

bedrijfscultuur in te schatten.

1) Ondervraag je werknemers 

Een anonieme enquête is een krachtige manier om informatie te verzamelen over hoe  je

medewerkers zich echt voelen (dit is misschien niet zo effectief in een klein bedrijf waar

werknemers zich misschien zorgen maken dat ze toch aan hun mening worden gelinkt). Er zijn

talloze online services en bedrijven die je hierbij kunnen helpen - je zou een eenvoudige gratis

enquête kunnen maken met een online site zoals SurveyMonkey, of huur een adviesbureau in

om een uitgebreidere enquête voor je te maken.

Stel vragen over het geluksniveau van de medewerkers, hun relatie met het management, hun

perceptie van de waarden van het bedrijf en of ze zichzelf (al dan niet) zien groeien met het

bedrijf.
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Hier zijn enkele voorbeelden om je op weg te helpen:

• Hoe zou je jouw geluksniveau beoordelen?

• Hoe waarschijnlijk is het dat je iemand doorverwijst om bij dit bedrijf te gaan werken?

• Hoe zeker ben je van je loopbaan bij dit bedrijf?

• Hoe beoordeel je de balans tussen werk en privé?

• Heb je het gevoel dat je bijdragen gewaardeerd worden?

• Heb je het gevoel dat het management je feedback serieus neemt?

• Wat zou je reden zijn als je het bedrijf morgen zou verlaten?

• Welke woorden zou je gebruiken om onze bedrijfscultuur te omschrijven?

• Geloof je dat onze bedrijfscultuur onze organisatiewaarden weerspiegelt?

• Verwacht je hier binnen een jaar nog te werken? En Binnen vijf jaar?

2) Interview je werknemers 

Anonieme antwoorden van een enquête kunnen je een idee geven van de algehele stand

binnen  je bedrijf, maar gesprekken met individuele medewerkers kunnen helpen om inzicht te

krijgen in de 'echte' problemen. Houd er echter rekening mee dat, tenzij een werknemer zich

buitengewoon op zijn gemak voelt bij jou of je managementteam, hij waarschijnlijk niet alles zal

zeggen waar hij aan denkt. Antwoorden kunnen eerlijker worden gegeven als de interviews

worden afgenomen door een adviesgroep of een andere derde partij.

Focusgroepen kunnen ook een effectieve manier zijn om te onderzoeken hoe de medewerkers

over de huidige cultuur denken. Dit kunnen soms brainstormsessies zijn die kunnen leiden tot

inzichtelijke ideeën om je te helpen jouw cultuur te versterken. Een andere goede bron van

informatie over de bedrijfscultuur zijn exit-interviews met medewerkers die vertrekken.

3) Praat met je adviseurs 

Andere ondernemers kunnen een uitstekende bron zijn voor ideeën over het versterken van de

bedrijfscultuur en kunnen je helpen bij het bespreken van je zorgen, kansen en uitdagingen. Dit

kan vooral handig zijn als het kernprobleem voortkomt uit je eigen leiderschapsstijl of die van 

 het managementteam. Mogelijk sta je te dichtbij het probleem om de oplossing te zien. 

4) Huur een consultant in 

Als je echt serieus bent over het versterken van de bedrijfscultuur, is het misschien tijd om een

beroep te doen op de experts. Een consultant heeft het voordeel dat hij met vertrouwen met

medewerkers kan spreken, je bedrijf vanuit het perspectief van een buitenstaander kan zien en

zijn jarenlange expertise kan inzetten voor de unieke problemen.

Het inhuren van een consultant kan prijzig zijn, maar de kosten kunnen de moeite waard zijn als

problemen in de bedrijfscultuur je geld kosten in termen van personeelsverloop,

aanwervingskosten en verlies van omzet.



Voelen je medewerkers zich gewaardeerd door jouw bedrijf? Dat is een vraag die onlangs ter

sprake kwam voor Steve O'Donnell, mede-oprichter van Hill Country Bakery, toen een lokale

vakbond werknemers zocht buiten de poort van de bakkerij. O'Donnell en zijn team

herinnerden de werknemers eraan dat veel van de voordelen die de vakbond beloofde te

brengen al aanwezig waren en hij kreeg overweldigende feedback van zijn personeel. Ze

waardeerden de werkplek zoals die was.

"Tien jaar proberen om een cultuur te creëren die elke medewerker waardeert, heeft zijn

vruchten afgeworpen", zegt O'Donnell. "Een maand later werden we uitgeroepen tot een van

de beste werkplekken in de stad."

Steve O'Donnell

Managing Partner, Hill Country Bakery

San Antonio, Texas (VS)

TAB Lid sinds 2009

9Gemakkelijke manieren om de bedrijfscultuur te verbeteren

 

Waarden bepalen

"Tien jaar proberen om een cultuur te

creëren die elke medewerker

waardeert, heeft zijn vruchten

afgeworpen", zegt O'Donnell. "Een

maand later werden we uitgeroepen

tot een van de beste werkplekken in

de stad".

4 waarschuwingssignalen van een zwakke bedrijfscultuur

Hoe weet je of je bedrijf een sterke cultuur heeft of niet? Er zijn enkele tekenen waar je op

moet letten: 

1. Je hebt abnormaal hoge omloopsnelheden. Enige omzet is te verwachten, maar als je veel

moeite hebt om medewerkers te behouden, kan het zijn dat ze niet tevreden zijn met de

bedrijfscultuur. Dit is vrijwel zeker een probleem als je merkt dat je steeds werknemers verliest

aan een concurrent.

2. Je medewerkers lijken ongemotiveerd. Als je problemen lijkt te hebben met de

productiviteit, of als je weinig tot geen enthousiasme van de werknemers ziet, kan de

bedrijfscultuur de oorzaak van het probleem zijn.

3. Jouw bedrijf heeft een probleem met roddelen. Een gebrek aan transparantie kan ertoe

leiden dat de medewerkers hun informatie ergens anders zoeken. Je merkt misschien dat

werknemers in plaats van officiële rapporten te vertrouwen of naar officiële kanalen te

luisteren, zich tot de 'geruchtenmolen' wenden.

4. Alle communicatie gaat in één richting. Werknemers die zich niet sterk verbonden voelen

met het bedrijf, zullen minder snel hun eigen ideeën en innovatie aandragen. Of ze zijn

misschien bang om hun mening te geven uit angst hun baan te verliezen.



Verbetering van jouw bedrijfscultuur

Toen we ondernemers vroegen hoe ze de bedrijfscultuur konden verbeteren, waren de meest

populaire antwoorden gericht op het menselijke aspect. 30% van de ondernemers zei dat het

tonen van sterker leiderschap de meeste impact had, terwijl 28% adviseerde om de persoonlijke

banden tussen medewerkers en klanten te versterken. Achterop liepen suggesties zoals het

bevorderen van meer transparantie, het vergroten van de winstgevendheid en het upgraden

van de fysieke werkomgeving.

Dit komt tot uiting in de gebieden waar respondenten op de enquête aangaven het meeste

geld uit te geven aan het verbeteren van de bedrijfscultuur. Nogmaals, het focussen op het

menselijke element en op transparante communicatie werd als het meest effectief beschouwd.
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Motivatie en samenwerking van medewerkers bevorderen

De reputatie promoten bij klanten en de gemeenschap

Leiderschapstraining

Verbetering van de fysieke werkomgeving

Het aanbieden van incentives voor werknemers

Implementeren van bedrijfsbeleid

35% 

22% 

20% 

11% 

7% 

6% 

Hoewel glanzende nieuwe kantoorruimtes en mooie extraatjes een positieve investering kunnen

zijn, zullen ze niet veel doen om je bedrijfscultuur te versterken als ze niet worden ondersteund

door een grotere transparantie, communicatie en een betere verstandhouding met je

werknemers.



Vooral kleine bedrijven vertrouwen op de band

tussen teamleden en het management om een

sterke bedrijfscultuur te versterken. Een manier om

de band te versterken is door samen buiten het

werk deel te nemen aan activiteiten. Steve Hague,

President van PolarStar Engineering and Machine,

schrijft de sterke cultuur van zijn bedrijf toe aan hun

'verplichte' leuke dag - een betaalde dag vol plezier

voor het hele team.

Het team koos voor karten, waarna ze uiteten

gingen. “We hebben een beetje lijm en humor

toegevoegd aan de cultuur op de Verplichte leuke

dag”, zegt Hague. "Het zal zeker niet onze laatste

zijn!"

Steve Hague

President, PolarStar Engineering en Machine

Newark, Delaware (VS)

TAB Lid sinds 2012

De mensen in jouw organisatie dragen in hoge mate bij aan de bedrijfscultuur. Als de cultuur

moet worden verbeterd, zou je dan moeten overwegen om de cultuur aan je bestaande

werknemers aan te passen, of de wervingsmethoden aan te passen aan de cultuur die je wilt

realiseren?

De grootste meerderheid van de ondervraagde ondernemers koos voor het laatste. 91% koos

voor "neem mensen aan die bij de cultuur passen" in plaats van "pas de cultuur aan je mensen

aan".

Hoe bepaal je dan of een aspirant-medewerker goed bij je past? Onze enquêterespondenten

hadden een aantal suggesties.

11Gemakkelijke manieren om de bedrijfscultuur te verbeteren

 

"Verplichte" leuke dag

Moet je mensen aannemen die bij de bedrijfscultuur passen, of

de bedrijfscultuur aanpassen aan je mensen?

91% 64% 56% 49% 43% 42% 37%

afnemen van

interviews

Krijg

feedback

van huidige

medewerker

s over de

kandidaat

 Observeer

hoe de

kandidaat

omgaat met

huidige

werknemers

Krijg

feedback

van de

referenties

van de

kandidaat

Houdt de

proeftijden

aan 

Onderzoek

de online

aanwezigheid

van de

kandidaat

Voer

persoonlijk-

heidstests

uit



Het laatste stukje van de puzzel, als het gaat om de bedrijfscultuur, is het communiceren van de

cultuur zowel intern als naar je klanten en potentiële medewerkers.

Intern: promoot de waarden van jouw bedrijf bij de huidige medewerkers en managementteam

via interne berichten en nieuwsbrieven - en vergeet niet om het gesprek te voeren met het

bijbehorende beleid. Dit vereist wellicht investeringen in managementtraining.

Voor potentiële werknemers: het promoten van de bedrijfscultuur is een waardevolle manier

om nieuwe werknemers aan te trekken. Zou je willen dat je niet langer zoveel aan rekrutering

uitgeeft? Wil jij het soort bedrijf zijn waar mensen enthousiast over zijn om voor te werken en

dat het toptalent bij je aanklopt? Breng de cultuur van jouw bedrijf onder de aandacht in het

wervingsmateriaal, website en functiebeschrijvingen.

Voor klanten: het promoten van de bedrijfscultuur is niet alleen een kwestie van je waarden

promoten in het marketingmateriaal, maar ook laten zien dat jouw bedrijf doet wat het

verkondigd. Zeg je dat je de 'gemeenschap' waardeert? Neem een werkdag vrij om een   

groepsproject op te starten en maak dit bekend in persberichten en sociale media. Klanten die

deze waarde delen, zullen worden aangetrokken door wat ze zien.
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Marketing van je bedrijfscultuur

De positieve effecten van 'goed doen'

Deelnemen aan filantropie als bedrijf kan positieve effecten hebben op de wereld en op de

betrokkenheid van medewerkers, zegt Blair Koch, Facilitator en Coach van TAB Denver West.

Volgens Koch helpen filantropische activiteiten de betrokkenheid van medewerkers te

vergroten door vier kerngebieden te versterken:

Dankbaarheid Productiviteit Ethisch gedrag Trots

Filantropie kan verborgen voordelen hebben: het helpt niet alleen bij het opbouwen van

werknemersbetrokkenheid, het biedt ook een manier om publiekelijk te versterken waar jouw

bedrijf voor staat.

Blair Koch

CEO, TAB Denver West

Wanneer werkgevers

medewerkers de kans

geven om iets terug te

doen, geeft dat een

gevoel van

dankbaarheid en wordt

hun emotionele band

met het bedrijf

versterkt.

Door te werken met een

team aan een

gemeenschappelijk doel

daalt het ziekteverzuim en

loopbaanapathie, terwijl de

productiviteit en

medewerkerstevredenheid

toenemen.

Wanneer ethisch werken

deel uitmaakt van de

bedrijfscultuur, zullen

werknemers

ook een persoonlijke

identiteit ontwikkelen die

leidt tot meer ethische

besluitvorming.

Als het team trots is op het

liefdadigheidswerk dat ze

doen, wordt dit gevoel van

trots weer overgedragen

aan het bedrijf. 'Corporate

pride' sluit rechtstreeks

aan bij de betrokkenheid

van medewerkers.



De missie van The Alternative Board    (TAB) is om eigenaren van kleine bedrijven te

voorzien van collegiaal peer-to-peer-advies van collega-ondernemers en Business

Coaching van ervaren zakelijke professionals. TAB helpt vooruitstrevende

ondernemers hun bedrijf te laten groeien, de winstgevendheid te vergroten en hun

leven te verbeteren door gebruik te maken van lokale Advisory Boards, Business

Coaching en eigen strategische diensten en tools.

 

Door lid te worden van The Alternative Board krijg je toegang tot middelen en

deskundig advies om je te helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan zodat

jouw bedrijf kan groeien. Zoek een TAB Advisory Board bij jou in de buurt en begin

vandaag nog met het laten groeien van je bedrijf.

 

Vond je deze informatie nuttig? Help iemand anders door dit whitepaper door te

sturen.
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Is TAB voor jou?

www.TheAlternativeBoard.nl


