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Een combinatie van vertrouwen, trots   en plezier maken: de Best Workplaces 2017
Best Workplaces blinken uit in het creëren van een toegevoegde waarde met hun       
HR-praktijken. Ze doen veel meer dan wat er verwacht wordt om de organisatie-      
doelstellingen te bereiken, waardoor ze opportuniteiten creëren om een sterke           
vertrouwensrelatie op te bouwen met hun medewerkers. Het is niet zozeer wat                  
de   bedrijven doen, maar vooral hoe de leiders het uitvoeren. 

WORKPLACE /  HR BENCHMARK

I n samenwerking met de Vlerick Business 
School en mediapartner Jobat werkt het 
Great Place to Work Institute jaarlijks aan 

een ranglijst van de Best Workplaces in België, 
een soort van kwaliteitslabel. Het resultaat is 
gebaseerd op een enquête bij de werknemers, 
die voor twee derden de eindscore bepaalt en 
waarin wordt gepeild naar drie kenmerkende 
aspecten: het vertrouwen van de werknemers 
in hun management, de trots van de werk-
nemers over hun prestaties en het plezier dat  
ze beleven op de werkvloer. De resultaten 
worden aangevuld met een analyse van het 
personeelsbeleid via een enquête bij mana-
gement en HR.

Blijvend investeren in je mensen
In ‘great workplaces’ gebeurt er iets dat het 
beleid en de praktijken overstijgt. Een goed 
resultaat behalen in zo’n rangschikking is één 
zaak. Dat ook jaren blijven behouden, is een 
nog sterkere prestatie. Dit jaar blijft de top 
onveranderd: EASI en Torfs staan respectievelijk 
voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 
1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in 
België. Waarin verschillen deze ‘great work-
places’ van andere bedrijven? Ze doen aan 

talentmanagement, creëren een familiegevoel 
dat zorgt voor een identificatie met de orga-
nisatie en hebben erkenning voor hun mede-
werkers die ook beloond worden. 

De troeven van de Best Workplaces
Hoe krijgen EASI en Torfs het de laatste jaren 
voor elkaar om keer op keer aan de top te 
blijven staan? Door de focus op mensen te 
leggen. Bij EASI kunnen medewerkers niet 
alleen voor hun klanten maar ook gewoon voor 
zichzelf een verschil maken. Het bedrijf is er 
zich van bewust hoe cruciaal autonomie en 
plezier op de werkvloer is. Opvallend is dat 
medewerkers op termijn ook aandeelhouder 
kunnen worden. De ultieme manier om betrok-
kenheid bij de medewerkers te stimuleren.       
Bij Torfs ligt de focus al sinds de oprichting van 
het bedrijf op de mensen. Torfs zet niet alleen in 
op tevreden medewerkers en klanten, maar 
heeft ook aandacht voor leveranciers en aan-
deelhouders. Het bedrijf noemt dit ‘360° zorg-
zaamheid’. Torfs streeft naar een community. 
De bedrijfswaarden werden gedeeltelijk door   
de werknemers zelf bepaald en daarom zijn 
medewerkers echte ambassadeurs van de 
bedrijfscultuur. 

Winnaars 2017

Minder dan 500 werknemers
1. EASI
2. AE
3. Thuiszorg Vleminckveld NEW

4. Protime
5. Secretary Plus
6. ORMIT
7. House of talents
8. Solvus
9. AbbVie
10. Actief Interim NEW

Zin om te weten of uw bedrijf deel kan uitmaken van de ‘Best Workplaces 2018’? 
Inschrijven kan op www.greatplacetowork.be

Meer dan 500 werknemers 
1. Torfs
2. McDonald’s Belgium
3. Accent Jobs
4. Start People 
5. Adecco
6. KBC
7. IBA NEW
8. Carglass NEW

9. Media Markt
10. EY
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Enkele leuke weetjes over de Best Workplaces 2017:

• Bij 14 van deze 20 toporganisaties speelden de eigen medewerkers als ambassa-

 deurs van het bedrijf de hoofdrol in de rekruteringscampagne. 

• 92% van de medewerkers van deze Best Workplaces geeft aan dat speciale 

 gelegenheden worden gevierd in hun organisatie. 

• 50% van de Best Workplaces voorzien hun medewerkers van een gezonde lunch.  

• Het voorbije jaar trokken 8 van de 20 organisaties op teambuilding naar het buiten-

 land; van Ibiza tot IJsland, van Rio-De-Janeiro tot Nepal. 

Special Awards voor drie uitmuntende
bedrijfscases
Ook dit jaar werden ‘Special Awards’ weg 
gegeven voor drie uitmuntende bedrijfscases. 
Zo kreeg Thuiszorg Vleminckveld de ‘Well-
being Award’ omdat het enorm veel aandacht 
besteedt aan het welzijn van de medewerkers. 
Dankzij de gebruiksvriendelijke tool ‘mijn veld-
weg’ krijgen de medewerkers een duidelijk 
beeld van de draagkracht en draaglast binnen 
hun job. 
Protime ging dan weer aan de haal met de prijs 
‘Employee involvement’. Dankzij werkgroepen 
zoals ‘De Poulains’ en ‘De Anciens’ bieden ze 

aandacht aan de noden van specifieke doel-
groepen in de organisatie. De CAPRI-club biedt 
dan weer een format voor alle medewerkers 
om hun ideeën en verbetersuggesties te             
bespreken.
Tot slot won Accent Jobs de prijs ‘Innovative 
hiring practices’. Dat een goede klik tussen 
bedrijf en medewerker cruciaal is, weten ze     
bij Accent Jobs maar al te goed. Daarom 
ontwikkelde het bedrijf een korte vragenlijst op 
hun website om meteen te weten te komen of 
je in de bedrijfscultuur van Accent Jobs past.   

Kim VERHEGGE ✍
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