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Gefeliciteerd! 
Jullie zijn een World-class Workplace!
Jouw organisatie is een voorbeeld op het gebied van goed werkgever-

schap. Je medewerkers hebben je erg goed beoordeeld waardoor je 

bovengemiddeld scoort in jouw branche! Gebruik de materialen uit onze 

handige toolkit om aan iedereen te laten zien dat je een World-class 

Workplace bent en zo nog meer talent aan te trekken.

Het keurmerk is hét bewijs voor goed 
werkgeverschap
Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen 

verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. 

Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een 

goede werkgever terecht komen. Reden genoeg dus om het keurmerk 

actief te gebruiken in arbeidsmarketing- en andere communicatie.

Welke materialen hebben we voor 
World-class Workplaces? 
          Het beeldmerk van het keurmerk 

          Raamsticker ontwerp 

          Tekst over het keurmerk, bijvoorbeeld voor gebruik op jullie website,     

          social kanalen en in vacatures.



Nederlandse organisaties worden gemeten met de Nederlandse benchmark 

en krijgen het WCWP keurmerk met ‘Nederland’ erop. Multinationals krijgen 

het World-class Workplace keurmerk met ‘global’, omdat zij worden geme-

ten op de wereldwijde benchmark. Gebruik het keurmerk bij het plaatsen van 

vacatures, als aankondiging bij het ontvangen en op je eigen website om te 

laten zien dat je een World-class Workplace bent. 

Klik hier voor het downloaden van het keurmerk

Lege ruimte

Om visuele impact te houden moet het keurmerk altijd omringd zijn door een 

gebied van lege ruimte. Geen tekst, afbeeldingen, andere grafische elemen-

ten of de rand van een pagina zou binnen dit gebied moeten vallen.

World-class Workplace – voorbeeldanimatie

We hebben een speciale korte animatievideo 

gemaakt die je kunt gebruikten om de wereld te 

laten zien dat jullie een World-class Workplace zijn. 

Wil je deze hebben met het logo van jouw 

organisatie? Vraag deze aan bij jouw contact-

persoon binnen Effectory en we maken er één 

op maat voor je. 

Download keurmerk
Hier vind je het keurmerk: 

Toepassing van het keurmerk

Downloadlink keurmerk

Minimale lege ruimte rondom het 
keurmerk is gelijk aan de helft van 
de breedte van de medaille.
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Worldclass Workplace logo

The Worldclass Workplace logo is a 
award logo built using graphic elements 
from the Effectory brand identity. It 
expresses a ‘medal and ribon’.

Minimum clear  
space area

To maintain the visual 
impact, the logo should 
always be surrounded 
by an area of clear 
space. No type, images, 
other graphic elements 
or the edge of the page 
should come within this 
area (see above).

Logo versions

In addition to our 
primary logo version 
(below), we have a 
version with the year, 
a version notifying the 
location/descriptor and 
a special small use icon 
version.

Colours

There are two main 
colours and white.

Typeface

Poppins Bold and 
Poppins Semi Bold are 
used for the logo edits.

#192743
25/39/67

100c/86m/44y/46k
pms 2768 c

#ffcf2e
255/207/46

0c/19m/86y/0k
pms 115 u
pms 123 c

Minimum clear space 
area is equal to half 
the width of the 
medal. (see below)

Luxembourg

left 400mm

WCWP logo

WCWP 2019 logo

WCWP Icon

dark blue yellow

Abcdef
Poppins Bold

12345
Poppins Semi BoldThe logos are also 

available as black and 
white versions.

Minimum clear  
space area

The logo should always 
be surrounded by an 
area of clear space.

The example shows 
a window sticker. 
Always ensure there is 
enough contrast with 
background.

WCWP Icon

The WCWP icon is used 
for very small uses such 
as an emoji.

Minimum clear space 
from edge of image and 

free of text and  
other messages.

Black and White 
versions

The logos can also be 
used in black or white. 
Please ensure that there 
is sufficient contrast. 
The example shows a 
white logo placed on a 
winners website.
Never use the logo in 
other colours.

Trophies

The logo can also be 
used in 3D keeping to 
the same proportions as 
flat 2D logo. 

Never adjust the 
proportions or add 
any other elements. 
Please ensure that all 
materials used reflect 
the Effectory brand 
values.

The example shows a 
coloured glass trophy 
with a concret base. 

Please note that all examples shown in this guideline are for INTERNAL USE ONLY.
Effectory / FEENEY, January 2019

Een voorbeeld vind je hier

https://www.effectory.com/globalassets/downloads/world-class-workplace-2020-logos.zip
https://youtu.be/TVxjE8IrTFQ


Meer informatie of vragen?
Neem contact met ons op : 

Telefoon: +31 20 30 50 102

E-mail: info@effectory.com

Of kijk op effectory.nl!

Over World-class Workplace
World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste 

Werkgevers, is 15 jaar geleden gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot 

Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgever-

schap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger 

beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. 

Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen 

verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. 

Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij 

een goede werkgever terecht komen. 

Effectory is 15 jaar geleden begonnen met het in kaart brengen en 

belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap, omdat we 

geloven dat bedrijven waar medewerkers worden gewaardeerd beter 

presteren. En dat medewerkers het verschil maken. 

Dit belonen wij graag!

Veel plezier en succes met de materialen! Natuurlijk vinden wij 

het leuk om te zien hoe jouw organisatie deze inzet. Deel het met 

ons en wij schenken er aandacht aan via social media.
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