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Great Place to Work  
traject

Pakketten & Investering
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Met Great Place to Work krijgt jouw organisatie inzicht in hoe jullie presteren 
op de lat van goed werkgeverschap. Ongrijpbare thema’s als vertrouwen en 
werkplezier worden aan de hand van data tastbaar gemaakt. Hierdoor krijg je 
gerichte aanknopingspunten om de interne cultuur te versterken én biedt het 
structuur, handvatten en richting voor jullie organisatieontwikkeling.

Investering Great Place to Work traject

Wat bieden we aan?

1

Accelerate

2

Analyze

3

Bekijk de video over het 
Great Place to Work traject

Onze samenwerking is op basis van een drie-jaren contract. De genoemde prijs 
is de prijs per jaar. In dit document vind je de verschillende pakketten, de 
investering en de extra ondersteuning die wij bieden. Het is mogelijk om in  
meerdere landen met Great Place to Work mee te doen. We maken hiervoor een 
investeringsoverzicht op maat (afhankelijk van onder andere het aantal landen).

Assess

4

Voorbeeld traject

5

Testimonials
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https://blog.greatplacetowork.nl/wat-zijn-de-stappen-van-het-great-place-to-work-traject


3 © Great Place to Work ® All Rights Reserved

Onderzoek & inzichten

De onderzoeken (medewerkersonderzoek (Trust Index) - en 

werkgeversonderzoek (Culture Audit)) leveren waardevolle 

data over hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren en 

hoe ze zich voelen. Het biedt inzicht in waar kansen liggen om 

jouw organisatie verder te ontwikkelen. Het maakt je bewust 

van wat de belangrijkste thema’s zijn om op te focussen en je 

doelen te realiseren. 

Erkenning

De erkenningsmogelijkheden (certificering en lijst van Best 

Workplaces) vergroten  de interne trots én jullie externe 

zichtbaarheid op de (arbeids)markt.

Consultancy

Onze consultants helpen leiders, teams en HR om de 

ontwikkeling van een Great Place to Work cultuur 

te realiseren. Dit doen zij op drie gebieden: Learn & Inspire 

(zoals teamcoaching), Design (zoals het people plan 

vormgeven) & Implement (zoals een Resultatenworkshop).

Wat bieden we aan?
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Assess

Het Assess pakket is een toetsing of jouw organisatie voldoet aan de Great Place to Work criteria: een score van 70% 

of hoger op ons medewerkersonderzoek. Binnen krijg je alleen op hoofdlijnen inzicht in jouw resultaat. Zo krijg je op 

organisatieniveau inzicht op de 5 dimensies en de 5 hoogst- en 5 laagst scorende stellingen. De begeleiding is digitaal. 

Ook de Culture Audit is onderdeel van dit pakket. Door de combinatie van beide onderzoeken kan jouw organisatie in 

aanmerking komen voor zowel certificering als de lijst van Best Workplaces.

ONDERZOEK

Trust Index ✓✓

Culture Brief ✓✓

Culture Audit ✓✓

INZICHT

Overall resultaten ✓✓

Gedetailleerde resultaten & managers toegang -

Benchmarks -

Eigen extra vragen -

Onbeperkt aantal pulse surveys -

SUPPORT

Service desk support ✓✓

Dedicated projectmanager -

Intakegesprek -

Navigatie -

CONSULTANCY

Workshops/Trainingen/Coaching etc. Additioneel
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Assess Assess

Aantal medewerkers          Investering      

10 - 19       € 1.350  

20 - 49      € 2.250    

50 - 99      € 3.750  

100 - 149      € 4.375   

150 - 249      € 4.600

250 - 499      € 6.375     

500 - 999      € 7.500    

1.000 of meer     maatwerk

   

Aantal medewerkers     Kick-off workshop       Resultatenpresentatie          Resultatenworkshop
             

10 - 500      € 1.500      € 1.000     € 1.500  

500 of meer      € 1.800      € 1.200     € 1.500

Aanvullende diensten zoals het faciliteren van dialoogsessies, het opstellen van een people strategie en coaching zijn maatwerk.  

Plan een online  
kennismaking!Klaar om aan de slag te gaan?

*Onze samenwerking is op basis van een drie-jaren contract.  
De genoemde prijs is de prijs per jaar.
Bij een 2-jaren contract wordt de jaarprijs verhoogd met 5%.  
Bij een 1-jarig contract wordt de jaarprijs verhoogd met 10%.

https://meetings.hubspot.com/wencke-lorber
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Analyze

Binnen het Analyze pakket krijg je één keer per jaar inzicht in de perceptie van de medewerkers op organisatie, afdeling- 

en teamniveau én op demografische niveaus. Op deze manier krijg je de verschillen inzichtelijk en kun je op alle niveaus 

aan de slag gaan om de organisatie nóg beter te maken. Ook de Culture Audit is onderdeel van dit pakket. Door de 

combinatie van beide onderzoeken kan jouw organisatie in aanmerking komen voor zowel certificering als de lijst van Best 

Workplaces.

ONDERZOEK

Trust Index ✓✓

Culture Brief ✓✓

Culture Audit ✓✓

INZICHT

Overall resultaten ✓✓

Gedetailleerde resultaten & managers toegang ✓✓

Benchmarks ✓✓

Eigen extra vragen ✓✓

Onbeperkt aantal pulse surveys -

SUPPORT

Service desk support ✓✓

Dedicated projectmanager ✓✓

Intakegesprek ✓✓

Navigatie ✓✓

CONSULTANCY

Workshops/Trainingen/Coaching etc. Additioneel
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Analyze  Analyze

Aantal medewerkers          Investering      

10 - 19       -         

20 - 49      € 4.275    

50 - 99      € 7.125   

100 - 149      € 8.313   

150 - 249      € 8.740

250 - 499      € 12.113     

500 - 999      € 15.000     

1.000 of meer     maatwerk   

   

Aantal medewerkers     Kick-off workshop       Resultatenpresentatie          Resultatenworkshop
             

10 - 500      € 1.500      € 1.000     € 1.500  

500 of meer      € 1.800      € 1.200     € 1.500

Aanvullende diensten zoals het faciliteren van dialoogsessies, het opstellen van een people strategie en coaching zijn maatwerk.  

Plan een online  
kennismaking!Klaar om aan de slag te gaan?

*Onze samenwerking is op basis van een drie-jaren contract.  
De genoemde prijs is de prijs per jaar.
Bij een 2-jaren contract wordt de jaarprijs verhoogd met 5%.  
Bij een 1-jarig contract wordt de jaarprijs verhoogd met 10%.

https://meetings.hubspot.com/wencke-lorber
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Accelerate

Binnen het Accelerate pakket is het mogelijk om, naast het jaarlijkse Trust Index medewerkersonderzoek, onbeperkt extra 

pulse surveys uit te zetten. Op deze manier kun je kortcyclisch inzicht krijgen in wat er speelt en een verdiepingsslag maken 

op de thema’s die binnen jullie organisatie of binnen specfieke teams aandacht nodig hebben. Ook de Culture Audit is 

onderdeel van dit pakket. Door de combinatie van beide onderzoeken kan jouw organisatie in aanmerking komen voor 

zowel certificering als de lijst van Best Workplaces.

ONDERZOEK

Trust Index ✓✓

Culture Brief ✓✓

Culture Audit ✓✓

INZICHT

Overall resultaten ✓✓

Gedetailleerde resultaten & managers toegang ✓✓

Benchmarks ✓✓

Eigen extra vragen ✓✓

Onbeperkt aantal pulse surveys ✓✓

SUPPORT

Service desk support ✓✓

Dedicated projectmanager ✓✓

Intakegesprek ✓✓

Navigatie ✓✓

CONSULTANCY

Workshops/Trainingen/Coaching etc. Additioneel
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Accelerate  Accelerate
Aantal medewerkers          Investering      

10 - 19       -         

20 - 49      € 6.413    

50 - 99      € 9.975    

100 - 149      € 11.638    

150 - 249      € 12.236

250 - 499      € 16.958     

500 - 999      € 21.000     

1.000 of meer     maatwerk     

    

Aantal medewerkers     Kick-off workshop       Resultatenpresentatie          Resultatenworkshop
             

10 - 500      € 1.500      € 1.000     € 1.500  

500 of meer      € 1.800      € 1.200     € 1.500

Aanvullende diensten zoals het faciliteren van dialoogsessies, het opstellen van een people strategie en coaching zijn maatwerk.  

Plan een online  
kennismaking!Klaar om aan de slag te gaan?

*Onze samenwerking is op basis van een drie-jaren contract.  
De genoemde prijs is de prijs per jaar.
Bij een 2-jaren contract wordt de jaarprijs verhoogd met 5%.  
Bij een 1-jarig contract wordt de jaarprijs verhoogd met 10%.

https://meetings.hubspot.com/wencke-lorber
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Voorbeeld: Great Place to Work “Analyze” traject 

1. KENNISMAKING

• Online kennismaking & voorstel 

specifiek voor jouw organisatie

• Getekend contract en koppeling aan 

Great Place to Work projectteam

2. VOORBEREIDING (+/- 6 WEKEN)

• Kick-off workshop voor leiders
• Kennismaking projectteam & 

voorbereiding van het onderzoek
• Aanleveren documenten voor de start 

van het medewerkersonderzoek en 
Culture Brief (kwantitatieve vragen)

3. ONDERZOEK (2 WEKEN)

• Start van het medewerkersonderzoek 

en inleveren Culture Brief

• Samenstellen van de Culture Audit 4. RESULTATEN (1 WEEK)

• Sluiten van het onderzoek en 
resultaten zijn zichtbaar in 
rapportageplatform Waves + wel/niet 
Great Place to Work Certified

5. OPVOLGING (8 MAANDEN)

• Navigatie door resultaten met Great 

Place to Work via een online sessie 

• Resultatenpresentatie

• Resultatenworkshop
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Onze gewaardeerde ambassadeurs vertellen...

"De deelname aan Great Place to Work 
is voor ons een belangrijke toetsing van 
het beleid dat we voeren. Het zorgt voor 
een jaarlijks terugkerend moment van 
reflectie mede gevoed door de input 
die we ophalen bij onze medewerker. De 
uitslag van de survey zorgt ervoor dat we 
de juiste gesprekken kunnen voeren met 
onze medewerkers, zodat we elke keer 
weer stappen voorruit mogen maken met 
elkaar om van AbbVie een nog mooiere 
en betere werkomgeving te maken."
- Corinne van den Bos  
SR HR Business Partner bij AbbVie

"Het is een veilige en onafhankelijke 
methode om waardevolle 
feedback vanuit collega's op te 
halen. Vervolgens biedt Great 
Place to Work ook de ruimte om in 
een veilige setting het gesprek aan 
te gaan en concreet processen en 
structuren te optimaliseren." 
-Directie van Yellowgrape

"Het Great Place to Work onderzoek 
geeft ons telkens nieuwe inzichten in 
onze organisatie. Daarbij is het feit 
dat het traject elk jaar terugkomt 
erg prettig, om zo te kunnen zien wat 
je acties hebben opgeleverd. Ook 
versterkt Great Place to Work ons 
merk naar buiten toe, op marketing en 
recruitment-gebied. Belangrijk is daarbij 
dat de Great Place to Work-certificering 
zorgt voor een versterking van onze 
arbeidsmarktcommunicatie op een 
manier die echt heel dicht bij onszelf 
ligt. Daarnaast vind ik het sterk richting 
onze klanten om deze de certificering 
te hebben. Als je goed voor je mensen 
zorgt als consultancy partij, dan heeft 
dat ook waarde voor de organisaties 
waar je mee samenwerkt."
- Martijn de Coninck 
MT-lid bij McCoy & Partners

"Voor ons is Great Place to Work een 
erkenning dat wij op thema’s die wij erg 
belangrijk vinden door onze medewerkers 
positief gewaardeerd worden. Tevens 
is het een stok achter deur om continu 
met onze cultuur bezig te zijn en deze te 
verbeteren. In de hectiek van alledag kom 
je er niet altijd aan toe om dit consequent 
op te pakken en bovendien goed te 
meten over de hele breedte. Great Place 
to Work is voor ons - management - de 
benchmark om de meerjarige ontwikkeling 
goed te monitoren als het gaat om de 
stem van de medewerker. Maar ook als 
kapstok om bepaalde thema’s ieder jaar 
wat extra aandacht te geven."
- Sebastiaan Sloos
COO bij Whyellow

"Het Great Place to Work traject maakt dat 
je extra aandacht hebt voor de mensen in 
de organisatie. Hoe doen we het eigenlijk? 
Waarom doen we het zo? En wat vinden 
onze mensen ervan? We maken keuzes met 
de beste bedoelingen, maar het is belangrijk 
om te checken hoe de beslissingen die we 
nemen ervaren worden. Zeker vanuit mijn 
HR-achtergrond krijg ik hier heel veel energie 
van. Ook als ik spreek vanuit mijn andere 
projectleden is het niet alleen een heel 
waardevol, maar ook een erg leuk traject."
- Annemarie van Esveld - Borghuis  
HR Manager bij DC Klinieken
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Ben je enthousiast? Plan een afspraak in en ontvang een 
persoonlijk voorstel!

T: 020 260 06 94 

E: NL_Info@greatplacetowork.com 

https://meetings.hubspot.com/wencke-lorber

