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‘‘ WIJ ZIJN GEEN 
ORGANISATIE, MAAR 
WIJ ZIJN MENSEN DIE 
KUNNEN ORGANISÉREN. 
MENSEN ZIJN DE 
ORGANISATIE EN DE 
ORGANISATIE IS ER 
VOOR MENSEN.  
DAT IS WIE WIJ ZIJN!’’
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1. INLEIDING

WIJ ZIJN GEEN ORGANISATIE MAAR WIJ ZIJN MENSEN DIE 
KUNNEN ORGANISÉREN. | Mensen zijn de organisatie en de 
organisatie is er voor mensen. Dat is wie wij zijn! De Veste is 
een dynamische organisatie. Een organisatie waar mensen naar 
talenten aan verschillende vraagstukken met elkaar samenwerken. 
Er is geen langdurige vaste structuur, geen klassiek management, 
wel veel beslissingsvrijheid, eigen verantwoordelijkheid en 
samenwerkingsgerichtheid om toegevoegde waarde te creëren. 
Dit is het uitgangspunt voor onze HR visie.

HRM is van oudsher gericht op het efficiënt en effectief inzetten van mensen. Daar zijn 

alle instrumenten op gericht. Of het nu gaat om in-, door- of uitstroom. Alles is erop gericht 

mensen te managen om zodoende een winstgevend en goed draaiend geheel te hebben. 

Deze basisgedachte van HRM past niet bij wie wij zijn. Wij managen geen mensen. Wij 

gaan ervan uit dat mensen bewust onderdeel van ons willen zijn, hun talenten kennen, 

die inzetten, de behoefte hebben zichzelf te ontwikkelen en zodoende zelf van waarde 

te blijven. Uiteraard hebben wij daarin vanuit onze rol als werkgever, maar óók onderling 

de verplichting tot feedback, begeleiding en ondersteuning in deze ontwikkeling. Dit alles 

betekent niet dat het een ‘soft’ geheel is. Het geheel is misschien zelfs wel harder, omdat 

je geen rol hebt als je niet van waarde bent en dus niet weet mee te bewegen met de ver-

eisten en omstandigheden.

Om tot een uitwerking van onze HR visie te komen is het van belang kort de definitie te 

schetsen van onze organisatie, de wijze waarop mensen zich daarin onderling tot elkaar 

verhouden en hoe de toeleiding van werk eruit ziet inclusief de wijze waarop we elkaar 

scherp houden en richting hebben. 
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BIJ DE VESTE ZORGT DE WIJZE WAAROP WE ONS ORGANISEREN 
ERVOOR DAT WE ONS CONSTANT KUNNEN AANPASSEN AAN DE 
BEHOEFTE VAN ONZE OMGEVING | We geloven daarbij in de kracht van sa-

menwerken. Onze mensen hebben rollen die passen bij hun talenten en drijfveren. Iedere 

rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Mensen worden voor het optimaal uitvoeren 

HOE WERKEN WE BIJ DE VESTE?
van hun rol gecoacht en gefaciliteerd door het management. Eigenlijk werken we zoals 

het menselijk lichaam werkt met organen die ieder hun eigen functie hebben maar die 

samen perfect op elkaar zijn ingespeeld. Ze weten wat ze moeten doen bij veranderende 

omstandigheden in de buitenwereld en passen zich daar automatisch op aan. 

ONDERSTEUNING
Boekhouding, ICT, 

Facilitair inkoop, Business 
control, Financial control, 
Communicatie, Directie 

secretariaat, P&O, 
Onderhoudsbegroting, 
Projectleider, Planner & 

Onderhoud

PARTNERS 
Partners van 

De Veste & de 
buitenwereld

WONEN
Woonconsulent, 
Wijkconsulent, 

Gebiedsconsulent & 
Portefeuillebeheerder

MANAGEMENT
Manager 

ondersteuning, 
Manager wonen, 

Directeur-bestuurder 
& Risk & control 

manager

ON
ZE

 HUURDER STAAT CENTRAAL

HOE WIJ WERKEN: ONS ORGANOGRAM

WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK AAN ELKAAR

RAAD VAN 
COMMISSARISSEN
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2. DE VESTE ORGANISATIE
VANWEGE DE GELIJKE BETEKENIS VAN HET WOORD ORGANISME EN ORGANISATIE NEMEN WE 
HET MENSELIJK LICHAAM ALS VOORBEELD VOOR DE ORGANISATIE. | Het hart (getalenteerd in het 
rondpompen van bloed), de lever (getalenteerd in het zuiveren van het bloed), de darmen (getalenteerd in 
het opnemen van voedingsstoffen) zien we als een duidelijke samenwerking van getalenteerde organen. 
Eén mens kan veel, maar twee kunnen al meer en drie nog meer en ga zo maar door. Hierbij gaat het niet 
om de aantallen mensen, maar om de verschillende talenten van mensen die bij elkaar nodig zijn om van 
waarde te zijn. Samen vormen zij de organisatie. Wij zijn dus een samengesteld geheel van talenten van 
mensen die in staat zijn de identiteit van De Veste te realiseren en de missie en visie (droom en ambitie) 
waar te maken. 

2.2. Wie het ziet is verantwoordelijk

Werk en activiteiten ontstaan omdat we iets willen, vraagstukken zien en deze oppakken. 

Niemand zit te wachten tot een ander hem een opdracht geeft. Iedereen wil van waarde zijn, 

wil in direct contact met de omgeving staan en pakt alles op wat hij ziet en hoort. Eenmaal 

een probleem of vraagstuk gezien, maakt je dan ook verantwoordelijk voor dit probleem 

of vraagstuk. Men wil het dan oplossen. Er wordt niets losgelaten totdat het is opgelost of 

tot de verantwoordelijkheid letterlijk door anderen is overgenomen. Iedereen ziet door zijn 

talent en rol uiteraard andere dingen. Door de juiste samenstelling van talenten, passend 

bij de opgave en identiteit, zijn we in staat alle vraagstukken op te pakken en op te lossen 

zonder dat we dat op een klassieke manier top-down managen. 

2.1.  Rollen naar dominante talenten

Iedereen is geboren met talent. De vraag is alleen: waarvoor? Doe waar je goed in bent! Dat 

is ons uitgangspunt. Je talent staat in directe relatie tot je eigen wil en de mogelijkheden 

van de omgeving. Niet iedereen kan dus alles. 

Wat je wilt, moet je kunnen en mogen. Om de complexiteit van bepaalde activiteiten aan te 

kunnen zijn deze drie factoren van belang. Je moet het talent en de wil hebben om het te 

kunnen en een omgeving waarvan het ‘mag’. De balans tussen kunnen, willen en mogen 

is het probleemoplossend vermogen. De vraagstukken binnen De Veste variëren van zeer 

abstract tot zeer concreet en vereisen verschillende probleemoplossende vermogens, zeg 

talenten van mensen. Iedereen heeft daarom een geheel eigen rol die past bij zijn talenten. 
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2.3. Coaching en leiderschap

Mensen werken dus zonder klassieke manager samen aan het creëren van waarde. Ze zien 

dingen en pakken dat op. Enig kader en vooral richting is uiteraard wel noodzakelijk. Dat 

wordt in basis verwacht van het leiderschap (bestuurder en managementteam) van De 

Veste. Het bestuur en management weet mensen te inspireren om samen een bepaalde 

richting op te gaan. In het waarmaken van de gekozen richting, zijn ze in staat mensen alle 

aandacht te geven. Het management coacht en begeleidt de mensen in het realiseren van 

hun doelen. De mensen bij De Veste bepalen zelf wie zij als coach willen ten aanzien van 

hun persoonlijke ontwikkeling. Voor coaching over de inhoud van hun rol spreken ze de 

manager aan die hun vakinhoudelijke discipline het best vertegenwoordigd. Management 

coacht en geeft richting door gesprekken aan te gaan met de mensen en daarin duidelijk 

de onderlinge verwachtingen uit te spreken. Daarnaast geeft het management feedback, 

maar stimuleren zij vooral om de mensen zelf feedback te laten vragen.

2.4. Géén klassiek model 

De opbouw van De Veste is een dynamisch geheel van mensen met verschillende talenten 

passend bij de opgave en identiteit. Klassieke HRM modellen en instrumenten bieden 

weinig aanknopingspunten tot ontwikkeling van mens en organisatie. We bouwen daarom 

een nieuwe dynamische HR visie die recht doet aan wie wij zijn. 

 

“ EIGENLIJK WERKEN 
WE ZOALS HET 
MENSELIJK 
LICHAAM WERKT 
MET ORGANEN DIE 
IEDER HUN EIGEN 
FUNCTIE HEBBEN 
MAAR DIE PERFECT 
OP ELKAAR ZIJN 
INGESPEELD.“
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3. VISIE OP HR

IN HET KLASSIEKE HRM IS PRESTATIE HET CENTRAAL THEMA. 
DIT PAST PERFECT BIJ EEN BEDRIJFSKUNDIG UITGANGSPUNT 
VAN EFFICIENCY. | Bij dynamisch organiseren is efficiency 
geen uitgangspunt maar een resultante. Het uitgangspunt is het 
constant aanpassen oftewel ontwikkelen. Daarmee is ontwikkeling 
het centrale thema van onze visie op HR geworden. Alles draait 
om de constante ontwikkeling van mensen. Dat betekent niet 
steeds meer en meer, maar letterlijk constant aangepast aan het 
hebben van waarde naar de context van het moment. We nemen 
niet het bedrijfseconomisch resultaat als stip op de horizon, maar 
de wijze waarop de omgeving onze toegevoegde waarde ervaart, 
ons recht van voortbestaan. Dat we dit financieel verantwoord 
doen, staat niet ter discussie. 

Deze focus op constante ontwikkeling van mensen is het vertrekpunt 
voor de wijze waarop we nieuwe mensen selecteren, de wijze 
waarop we mensen laten groeien in bijdrage en waardering en 
de wijze van vervanging en arbeidsmobiliteit. Dit drieluik noemen 
we in onze dynamische HR visie dan ook Onboarding (de wijze 
waarop mensen onderdeel worden van De Veste), Ontwikkeling 
(de wijze van ontwikkeling en groei in bijdrage en waardering) en 
Mobiliteit (de wijze waarop mensen in hun werkende leven van 
waarde blijven). We noemen dit OOM.

Er is geen langdurige vaste structuur en klassiek 
management, wél veel beslissingsvrijheid, eigen 
verantwoordelijkheid en samenwerkingsgerichtheid  
om toegevoegde waarde te creëren. 
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3.1. Onboarding 

Hoe zorgen we er voor dat onze mensen daadwerkelijk onderdeel worden van De Veste? 

Vraagstukken zijn: het bepalen welke talenten noodzakelijk zijn voor de rol (kwaliteit en 

kwantiteit), het vinden van nieuwe talenten en hen daadwerkelijk onderdeel laten worden 

van het DNA van De Veste. 

BENODIGDE TALENTEN
De basisgedachte is dat iedereen die bij De Veste werkt, dat graag naar volle wil en inzet 

doet. Het werk doet men samen, naar eigen inzichten, binnen de kaders van de identiteit 

en strategische visie. De benodigde talenten van mensen worden per activiteit aan elkaar 

gekoppeld. De mensen hebben onderling zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe 

het werk verdeeld wordt en aan welke talenten behoefte is. Mochten we de benodigde 

talenten niet in huis hebben, dan is er behoefte aan andere mensen.

NIEUWE TALENTEN 
Mensen die bij ons werken kennen zichzelf, weten wat ze willen en zijn bewust met hun 

ontwikkeling bezig. Dat wil niet zeggen dat ze altijd meer omhoog willen maar zich vooral in 

de breedte blijven ontwikkelen. Talentmanagement is daarom de basis van de dynamische 

HR visie van De Veste. Iedereen die er werkt heeft een TMA-analyse gemaakt. De TMA-

analyse geeft inzicht in talenten, drijfveren en competenties van iemand. Regelmatig praat 

iemand met zijn coach, collega en/of HR over zijn ontwikkeling en behoeften daarin. 

Vervolgens wordt gekeken in hoeverre zijn voorkeursgedrag past bij de benodigde 

competities en talenten die de rol vraagt. Onze HR collega’s zijn getraind in het toepassen 

van de TMA-analyse en weten ‘het echte gesprek’ te voeren om zodoende de juiste match 

te maken. HR adviseert de managers c.q. coaches of er een juiste match is. Naar aanleiding 

van het gevoel tijdens de sollicitatiegesprekken en de TMA-analyse wordt bepaald wie er 

onderdeel wordt van de organisatie van De Veste.

DNA
Eenmaal gekozen is het proces van onboarding niet af, sterker nog dan begint het pas. De 

nieuwe talenten moeten zich het DNA van De Veste eigen maken. In de meeste gevallen 

komen mensen van bedrijven waar ze minder beslisruimte en “verantwoordelijkheidsplicht” 

hadden. Ook mensen die net van school komen, hebben vaak geen beeld bij wat er bij 

een organisatie als De Veste verwacht wordt. Daarom heeft ieder nieuw talent een op 

maat gemaakt, persoonlijk onboarding proces. In samenwerking stellen de managers c.q. 

coaches samen met HR een inwerkprogramma op voor de eerste twee weken. Nieuwe 

mensen werken de eerste twee weken per definitie met meerdere mensen samen om zich 

het principe van “samenwerken naar benodigde talenten” eigen te maken. 

Naast de manager als coach, is er ook een collega die zich voor de eerste periode 

verantwoordelijk voelt dat het nieuwe talent weet hoe we samen werken, hoe we ons tot 

elkaar verhouden en bovenal hoe de identiteit van De Veste voel- en zichtbaar onderdeel 

wordt van zijn eigen rol en inzet. Dit proces van begeleiding wordt dus niet vastgelegd in 

een uitgewerkt inwerkprogramma, maar is letterlijk in contact zijn mét en aandacht geven 

áán het nieuwe talent. Het leren aandacht te hebben voor elkaar en feedback geven en 

krijgen vormen daarin de basis. 

We verwachten dat niemand van De Veste concessies doet. Nieuwe talenten moeten 

voldoen aan het DNA van De Veste. Blijkt dit niet haalbaar te zijn, dan nemen we weer 

afscheid. 
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3.2. Ontwikkeling

Voor de mensen die na de inwerkperiode bij De Veste actief zijn, komt de focus te liggen 

op het hebben van toegevoegde waarde. We gaan ervan uit dat de omgevingsfactoren 

waarin we actief zijn voortdurend veranderen. Daarom wordt van iedereen verwacht dat 

ze zich voortdurend ontwikkelen. Deze ontwikkeling start uiteraard met het hebben van 

zelfkennis en reflecterend vermogen. Dit proces van zelfkennis en reflecterend vermogen 

is tijdens het proces van onboarding al op gang gekomen. Om de ontwikkeling constant te 

houden is feedback bepalend. Het hebben van toegevoegde waarde wordt daarop volgend 

voortdurend besproken, beoordeeld en beloond. 

FEEDBACK
Iedereen vraagt om feedback. Dat kan van iedereen zijn, van zowel huurders, stakeholders, 

leveranciers als collega’s. Zij geven feedback op de activiteiten die zijn uitgevoerd en 

dan met name op gedrag en competenties en de wijze waarop samen gekomen is tot 

oplossingen. Dit gebeurt digitaal of in feedbackgesprekken tussen collega’s onderling. 

De persoon krijgt zelf de feedback te zien en van hem wordt verwacht dat hij deze 

feedback vertaalt naar een eigen ontwikkelbehoefte. Dat bespreekt hij met de manager 

c.q. coach en samen bepalen ze welke middelen worden ingezet om de persoonlijke 

ontwikkeldoelstellingen te realiseren. 

De wijze waarop de persoon omgaat met de feedback en dat wat hij daarmee doet in zijn 

ontwikkeling is bepalend. Door daar bewust mee om te gaan kan de persoon groeien in 

de samenwerking met anderen maar vooral ook in zijn eigen kracht. Dit sterke bewustzijn 

van kunnen en willen is alles bepalend voor het samen werken naar toegevoegde waarde 

binnen De Veste. Want als mensen weten wat ze wel en niet kunnen is dat onderling veel 

duidelijker en zijn de onderlinge verwachtingen helder.

TOEGEVOEGDE WAARDE 
Zie het ontvangen van feedback en de daaraan gekoppelde verplichting om er persoonlijk 

iets mee te doen, als de basis van het eindoordeel of iemand wel of niet groeit in toegevoegde 

waarde voor de organisatie en in zijn rol. Je bent zo goed als dat de omgeving je vindt. 

Dat is in het hebben van toegevoegde waarde het uitgangspunt. Niet je eigen beeld op je 

talent, maar dat wat anderen ervaren in de samenwerking. Deze voor anderen zichtbare 

toegevoegde waarde bepaalt je bijdrage en positie in het geheel. 

In de basis heeft iedereen afhankelijk van zijn talenten een positie en rol in de samenwerking 

binnen De Veste. Vanuit zijn kracht voegt hij iets toe. De ene keer initieert hij zelf zaken 

en de andere keer is hij volgend. Door consequent de behoefte te hebben iets te willen 

bijdragen, dingen die hij ziet aan te pakken en daarin de volle verantwoordelijkheid te 

willen dragen is hij maximaal van waarde. Dat is toegevoegde waarde en de basis waarop 

iemand gewaardeerd wordt. Iedereen wordt gewaardeerd op zijn eigen niveau, passend 

binnen het waarderingssysteem van de sector.

“ Iedereen is geboren met talent. 
Doe waar je goed in bent!”
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Als je meer wilt moet je zelf ook meer opeisen en doen. In tegenstelling tot de normale 

HR-praktijk bepaalt niemand hier je loopbaan en staat deze ook niet in beginsel vast door 

aan elkaar geregen functies. Bij De Veste zijn de rollen op basis van verantwoordelijkheden 

gedefinieerd. Als je toe bent aan andere, of méér verantwoordelijkheden, kun je dat zelf 

waarmaken door actief in deze richting te ontwikkelen. Uiteraard kun je dat met je manager 

c.q. coach en collega’s bespreken, hen om feedback en hulp vragen, maar je zult het zelf 

moeten willen en doen. 

In je ontwikkeling word je volledig ondersteund. Door je manager c.q. coach, waar je veel 

gesprekken mee voert, maar ook door het beschikbaar stellen van een persoonlijk budget 

voor opleiding en training.

Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen steeds meer complexere zaken aankunnen. De 

nadruk van persoonlijke ontwikkeling ligt vooral op het continu van jezelf verbeteren en 

steeds meer in alle omstandigheden in- en extern mee kunnen bewegen als persoon en 

daarin van toegevoegde waarde blijven. 

As je echt een andere rol gaat vervullen, dan moet daar wel plek (formatie-ruimte) voor 

zijn binnen De Veste. Het totaal aan op te pakken verantwoordelijkheden moet immers in 

balans zijn. 

ONTWIKKELING IN BELONING 
Het individu is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en toegevoegde waarde. 

Hij trekt dus zelf conclusies uit de gekregen feedback en bepaalt zelf wat hij ermee wil 

doen. De enige verwachting van de omgeving, zijnde collega’s en managers c.q. coaches, is 

dat hij teruggeeft wat hij ermee doet. Het kan voorkomen dat het individu op enig moment 

ervoor kiest om niets met feedback te doen, maar dit kan niet langdurig het geval zijn. 

Hier gaat het gesprek met de managers c.q. coaches dan ook over. Aan het eind van het 

jaar gaat de manager c.q. coach samen met het individu in gesprek over zijn persoonlijke 

ontwikkeling. Hoe ver is het individu in zijn ontwikkeling? Waar loopt hij tegenaan? Wat 

gaat goed en wat hij heeft eventueel (nog) nodig voor het volgende jaar? etc.

We noemen dit bewust niet beoordeling, omdat het niet hetzelfde principe is van een 

leidinggevende die zijn medewerker beoordeelt. Het individu is hier zelf verantwoordelijk 

voor en vraagt aan het eind van het jaar zelf het gesprek aan met zijn manager c.q. coach. 

Doet hij dat niet, dan heeft hij ook geen perspectief op een extra beloning. 

Heeft het individu progressie laten zien ten opzichte van zichzelf en de eerder voor zichzelf 

opgestelde doelen dan zal dat in de meeste gevallen leiden tot een beloning. Per slot van 

rekening gaan we er dan vanuit dat degene gegroeid is in zijn toegevoegde waarde. 

We waarderen vooraf het salarisniveau van elke rol (conform de CATS-methodiek uit 

onze cao). Zo krijgt de medewerker die de rol vervult een maandelijkse beloning die bij de 

gevraagde verantwoordelijkheden past. Medewerkers die zich sterk ontwikkelen kunnen 

doorgroeien naar andere rollen (zie ook voorgaande tekst bij “persoonlijke ontwikkeling”) 

die eventueel in een hogere salarisschaal vallen.

De Veste sluit aan bij de beloningssystematiek uit de sector waarbij we de 

mogelijkheid behouden om aanvullend beleid te maken (onderdeel van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden) waar we nader ingaan op de (extra) beloning. 

“ Wij geloven in de kracht 
van samenwerken.”
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SAMENWERKEN VOOR RESULTAAT
Uiteindelijk werken we samen aan het realiseren van doelen en het hebben van toegevoegde 

waarde voor onze omgeving. Dat doen we als geheel, vanuit de drang zaken te realiseren. 

Inzet van elkaar is daarom intrinsiek gedreven, iedereen wil werken en springt graag voor 

een ander in. We doen daarom niet aan capaciteitsplanningen, maar mensen regelen naar 

eigen inzichten samen de bezetting. 

Ook de werk-privé balans is iets waar iedereen binnen de regels zelf invulling aan geeft. We 

leggen niemand op wanneer je werkt en wat je doet, zolang dit maar in overleg gaat met 

je team en omgeving. Wil je vrij nemen? Dan overleg je dit met je team en indien nodig je 

manager c.q. coach. Over het algemeen is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen verlof 

en door je kennis en ervaring kun je zelf het beste beoordelen wanneer en voor hoe lang je 

vrij neemt. Als huurders, stakeholders of collega’s ons nodig hebben, dan zijn we er! Het 

draait allemaal om het hebben van toegevoegde waarde en resultaat. Voor de een is dat 

een notitie en voor de ander is dat aanwezigheid omdat er gebeld kan worden. Ook dat 

verschil begrijpen wij hier allemaal wel.

Collega’s kunnen uiteraard ziek worden. In de regel lossen we ook dat samen onderling 

op. Als zaken structureel onder druk komen te staan kan natuurlijk altijd met de manager 

c.q. coach naar andere oplossingen worden gekeken. Zieke collega’s krijgen alle aandacht 

en ondersteuning van de manager c.q. coach en HR om te kijken wat nog wél kan en wat 

nodig is om zo snel mogelijk te herstellen, want ziek zijn is niet leuk. 

Als iedereen je toegevoegde waarde ervaart, gunnen ze je altijd de ruimte om van je 

welverdiende vrije tijd te genieten. Dat is de basisgedachte. Geen of slecht resultaat 

betekent dat elke betrokkene in het proces van dienstverlening persoonlijk aansprakelijk 

en aanspreekbaar is. We verwachten dan ook dat iedereen elkaar aanspreekt op gewenst 

gedrag. 

3.3. Mobiliteit

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en en daarmee voor het constant 

hebben van toegevoegde waarde. Je eigen loopbaan en de wijze waarin je je daarin 

ontwikkelt is dus een eigen verantwoordelijkheid. Je moet zelf iets willen voordat anderen 

iets gaan doen. Verder komen in je loopbaan betekent niet per definitie dat dat binnen De 

Veste is. Sterker nog, we gaan er vanuit dat mensen zich blijven ontwikkelen onafhankelijk 

van hun werk en de mogelijkheden binnen De Veste. 

OPLEIDING EN TRAINING 
Een verdere professionalisering van de mensen binnen De Veste is misschien wel het 

belangrijkste thema voor de komende jaren. Er is voor iedereen ruimte tot scholing, 

training en coaching. Dat doen we niet volgens een vooropgezet programma, maar naar 

de verschillende persoonlijke ontwikkelbehoeften van elk individu. Uiteraard kunnen er zich 

collectieve ontwikkel vraagstukken voordoen, vanuit bijvoorbeeld de organisatie, doordat 

we met andere systemen gaan werken. Het individu regelt met zijn manager c.q. coach 

en/of HR collega dat er budgetten vrijkomen om aan zijn persoonlijke ontwikkeling te 

werken. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Om ook in de toekomst getalenteerde mensen aan te kunnen trekken en te behouden 

is plezier in het werk en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket van groot belang. 

Qua arbeidsvoorwaarden volgen wij de branche CAO. Het is wel denkbaar dat gegeven 

de wijze van (samen)werken ten opzichte van wat in de branche normaal is, een andere 

samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket toekomstig noodzakelijk is. Dit zal dan 

in de secundaire arbeidsvoorwaarden worden beschreven, aangezien de CAO leidend is. 

De komende jaren houden we deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. 
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 “ WIJ MANAGEN GEEN MENSEN, 
MAAR GAAN ERVAN UIT DAT 
MENSEN BEWUST ONDERDEEL 
WILLEN ZIJN VAN DE VESTE. 
DAT ZIJ HUN TALENTEN 
KENNEN, DIE INZETTEN,  
DE BEHOEFTE HEBBEN 
ZICHZELF TE ONTWIKKELEN 
EN ZO VAN TOEGEVOEGDE 
WAARDE BLIJVEN.”
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