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World-class
Workplace

Gefeliciteerd!

Jullie zijn een World-class Workplace!
Jouw organisatie is een voorbeeld op het gebied van goed werkgeverschap. 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.
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Toepassing van het keurmerk

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.
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Downloadlink keurmerk

Klik hier voor het downloaden van het keurmerk
World-class Workplace – voorbeeldanimatie
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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 werkgeverschap. 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!

Meer informatie of vragen?
Neem contact met ons op :

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.

Telefoon: +31 20 30 50 102
E-mail: info@effectory.com
Of kijk op effectory.nl!

