Medewerkercommentaren
Werkse!
De volgende pagina's bevatten de antwoorden op open vragen die ingevuld zijn door medewerkers. Deze
antwoorden op de open vragen zijn letterlijk overgenomen en niet gecontroleerd op spelling en grammatica. De
antwoorden op de open vragen op deze pagina's zijn in willekeurige volgorde gesorteerd.

Open vraag 1:

•

Is er iets uniek of ongewoon aan deze organisatie waardoor dit een 'Great Place to Work' is? Illustreer
dit a.j.b. aan de hand van een (of meer) voorbeeld(en).

Open vraag 2:

•

Als je één ding kon veranderen aan deze organisatie om het een 'Great(er) Place to Work' te maken,
wat zou dat dan zijn?
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Werkse!
Is er iets uniek of ongewoon aan deze organisatie waardoor dit een 'Great Place to Work' is?
Illustreer dit a.j.b. aan de hand van een (of meer) voorbeeld(en).
Het gevoel dat we met z'n allen iets belangrijks doen voor de maatschappij; collega's spreken en zien elkaar
ook in hun vrije tijd en dat merk je op de werkvloer; er wordt heel erg veel ruimte gegeven aan iedereen om
mee te denken over verbeteringen van Werkse!, zowel in lean verbeterinitiatieven als de GPTW projectteams,
als qua facilitaire zaken
een groep mensen die zich inzetten voor de samenleving
GPtW zijn we omdat we voor en met alle medewerkers ongeacht afkomst e.d. een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van onze maatschappij.
Nee.
.
N.v.t
Het gevoel dat we er allemaal voor gaan.
Ik heb het hier prima naar mijn zin
Prettige werksfeer en leuke collega's.
Ik ga iedere dag met veel plezier naar mijn werk omdat ik mijn werk zelf kan indelen en mijn werk wordt
gewaardeerd. De vrijheid van het werken en het gevoel dat het werk wat ik lever er toe doet, geeft mij alle
voldoening die ik nodig heb.
Ik kan mijzelf zijn, mijzelf ontplooien en er wordt naar mijn mening gevraagd of geluisterd.
Er is aandacht voor een aansprekende inrichting van het gebouw met originele ideeën.
Goede en open (werk)sfeer. Ruimte voor ontwikkeling
- fruit op de receptiebalie
- tafeltennis- en -voetbalmogelijkheden tijdens werk
- veel beslissingsvrijheid
Wat ik uniek vind aan deze organisatie is dat de mensen hier in positiviteit met elkaar omgaan. Ik heb hier
eigenlijk altijd wel een gevoel van ''thuiskomen'' als ik mijn collega's zie en weer aan de slag ben.
Werkse! zorgt voor een werksituatie waarbij je een fijne balans kunt vinden tussen werk en privé. Daarbij zijn er
veel mogelijkheden om je te ontwikkelen zowel op het persoonlijke vlak als op het professioneel vlak.
geen
De intrinsieke motivatie van vele medewerkers om anderen, veelal zwakkere mensen, te willen helpen maakt
ons uniek. Deze gedrevenheid spat er bij vele collega's vanaf en zorgt ervoor dat voor elke collega vanuit de
SW of elke kandidaat van de bijstand, binnen en soms ook buiten de standaard mogelijkheden gezocht wordt
naar de ideale oplossing en/of werkplek.
Wij doen ons best om voor mensen een passende baan te vinden. Dat lukt niet altijd, maar als het wel lukt, kun
je voor mensen iets heel belangrijks betekenen. Je verandert soms werkelijk een leven. Dat is mooi om te doen
(of bij betrokken te zijn).
.
Er wordt veel voor nieuwe medewerkers gedaan om de werkomgeving leuk en actief te maken.
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Werkse!
nvt
.
nvt
De combinatie van productie draaien en arbeidsontwikkeling is bijzonder, gaat soms hand in hand (leren
nieuwe vakvaardigheden en verbreden kennis en werkervaring) en soms op gespannen voet, werk moet wel op
tijd af.
De respect van de leidinggevenden voor de doelgroep
Dit is een Great Place to Work doordat de oude doelgroep een kans krijgt om te werken en te ontwikkelen en
het geeft mij een goed gevoel om de nieuwe doelgroep een stapje richting de arbeidsmarkt te helpen.
geen
Ik kan hier mijn eigen eigenwijze ik zijn. Of dat door het GPTW gevoel of door desinteresse van mijn collega's
komt, daar ben ik nog niet uit.
De wetenschap dat er altijd directe collega's zijn waar ik terecht kan en die mij steunen maakt dit voor mij een
great place to work. Ook het feit dat alle lagen binnen Werkse betrokken worden bij verschillende
jaardoorbraken ( BHAG) maakt het voor mij een mooie plek om te werken.
Het gevoel je veilig te voelen.
x
Mensen krijgen een kans om zichzelf te ontwikkelen dit is echt een trend van de afgelopen jaren, veel mensen
krijgen weer een toekomst en kunnen weer vooruit kijken!! Dat vindt ik heel mooi
nee
Werkse! is een organisatie door mensen voor mensen.
Ik voel mij gesteund in mijn re-integratietraject en er is veel ruimte om zelf mee te denken over de invulling
daarvan.
nee
Continue blijven verbeteren
de doelgroep(en) zijn uniek om mee te werken
nvt
Er wordt echt geprobeerd, door middel van allerlei initiatieven en actie`s, er een Great Place To Work van te
maken.
- onderling in team veel voor elkaar over.
-het klaar staan voor de diverse doelgroepen
Dit is zeker nog geen GPTW. Misschien beter om het per afdeling/onderdeel te doen. De onderlinge belangen
lopen te veel uiteen om er nu 1 GPTW van te maken.
Het is mooi om iets te betekenen voor onze doelgroep.
Frisse, levendige sfeer op hoofdgebouw. Leuke activiteiten. Positieve ontwikkelingen.
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Werkse!
Wij proberen mensen uit de bijstand en statushouders te helpen aan werk zodat zij de toekomst weer wat
zonniger inzien.
Wij proberen mensen in zichzelf te laten geloven en te ontwikkelen.
niet dat ik weet, de organisatie is gezond bezig.
Iedere dag een feest om hier te werken!
We proberen een great place to work te worden, we zijn het echter nog niet.
Ik vind dat je bij Werkse meer dan voldoende ruimte krijgt om jezelf te zijn en in je waarde gelaten wordt.
Werkse! on Track met een rondje langs de velden. Collega's vertellen zelf waar ze mee bezig zijn.
Er is ruimte om eigen ideeën vorm te geven en uit te voeren
nvt
Geen voorbeelden momenteel.
Je kan hier jezelf zijn. je krijgt genoeg verantwoordelijkheid. Ik voel me een werknemer en geen nummer.
Toen ik begon bij Werkse! heb ik met veel mensen een bakje koffie/thee gedronken. Dit heeft ervoor gezorgd
dat ik mij welkom voel en veel informatie over de organisatie heb gekregen vanuit verschillende bronnen.
Door onderlinge band met collega's.
Geen idee.
/
.
geen commentaar
De mogelijkheid om te tafeltennissen met collega's is erg leuk.
Leuk ook hoe er toernooien worden georganiseerd en de finale als een evenement wordt neergezet voor de
hele organisatie.
Medewerkers en leidinggevenden ontmoeten elkaar rond de tafeltennistafel op een andere manier, wat
drempelverlagend en verbindend werkt.
Verzoeken / aanvragen ter verbetering van de werkplek worden serieus opgepakt. Denk aan de nieuwe stoelen
op de afdelingen en de computers / laptops en Outlook 365.
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en vrijheid in het doen van je werk. Denk aan de plek of het moment van
werken. Ook worden er leuke teamactiviteiten georganiseerd om op een andere manier collega's te leren
kennen.
Als nieuwe collega word je direct opgenomen
het lijkt net één grote familie. iedereen doet er toe binnen dit bedrijf. Klanten zijn onder de indruk en zijn vrij
positief over onze kwaliteit.
SW medewerkers
..
ruime voor eigen inbreng, autonomie, authenticiteit
nvt
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Werkse!
Dat je gelijk aan de slag kan gaan met je ideeën en dat er continue iets nieuws wordt bedacht.
Ik ervaar een grote mate van vrijheid in hoe ik mijn werk doe.
Dat maakt voor mij The Great Place to Work
Wordt vaak goed aandacht gegeven aan privé omstandigheden zodat je balance in je werk kan krijgen.
x
.
..
Het unieke en ongewone is: wij klaren de klus met een grote groep loyale, zeer betrokken collega's die zich
onbaatzuchtig inzetten voor "de goede zaak".
Prettige werkomgeving in een mensgericht bedrijf..
geen
Er lopen zoveel verschillende mensen rond in verschillende functies, en Werkse zorgt ervoor dat het voor
iedereen een prettige sfeer is, dat vind ik uniek!
Collega's maken het werk echt leuk, we zijn op de hoogte van elkaars verjaardagen en we hebben interesse in
elkaar. vaak weten we van elkaar wat er speelt en helpen elkaar daar waar het kan.
Goed inwerkprogramma. Veel persoonlijke aandacht. Aandacht voor ontwikkeling. Veel mogelijkheden tot
eigen inbreng.
Wat uniek is: In de pauze met 10 man rond-de-tafel spelen bij de tafeltennistafel! Goed voor de ontspanning,
goed voor het teamgevoel, goed voor de omgang met collega's en goed om daarna weer keihard gemotiveerd
verder te gaan met je werk!!
De motivatie om voor onze (speciale) doelgroep het verschil te maken en drive (warmte en doenersmentaliteit)
van collega's onderling geeft energie en maakt dat we dingen willen en gaan uitproberen.
Op bepaalde afdelingen wordt heel vaak gelachen.
Er zijn veel activiteiten van bootje varen tot tafeltenniscompetitie, van BBQ tot mountainbiken
Werkse! is een warme en sociale organisatie, er wordt gekeken hoe het beste uit de medewerker gehaald kan
worden qua ontwikkeling
Binnen de organisatie ervaar ik een open en informele cultuur. Je kan makkelijke bij iemand de in kamer
instappen en om informatie/ hulp vragen.
//
Met de BEHAG zijn we een mooie weg ingeslagen om een grote verandering voor de stad Delft in beweging te
brengen, ik ben er trots op dat ik hier over mee mag denken
Goede sfeer tussen de collega's, maar dat is niet uniek of ongewoon, wel fijn.
...
als je een beperking hebt, wordt er rekening mee gehouden. Soms teveel.
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Werkse!
Ja, de inrichting
Ik vind dat Werkse goed haar best doet om naam te krijgen in Delft.
Opleidingsbudget en het zelf invullen van de uren die je werkt.
geen
Voel me hier erg op mijn gemak.
Ping pong tafels (en wedstrijden), tafel voetbal voor ontspanning.
Veranderingen in het pand om het mooier/vriendelijker te maken.
Ik mag fouten maken en krijg de kans hiervan te leren.
Ik voel me welkom en gezien.
Ik voel me vanaf het eerste moment behandeld als een volwaardige werknemer.
Ik heb het gevoel dat ik ertoe doe.
Er is ruimte voor een lolletje (zowel tussen werktijd door als in een tafeltennistoernoei / BBQ's / feestjes). Er is
ruimte om te vieren.
Saamhorigheid.
Het contact tussen collega's van verschillende afdelingen die niet veel met elkaar te maken hebben. B.V.
medewerkers van post, schoonmaak en verpakking.
1/ Kantine waardeloos - dit moment kassa te lang wachten geen 2 man kassa sta vast 12°°- graag ontdooide
broodjes en krentenbollen vaak. 2/ smiddags open 14:30-14:45 voor frisdranken.
Wat een leuke collega
Ik wil dat zij eerlijke, respect, gerechtwaardigheid.
Zou ik willen graag eerlijke en respect voor iedereen, gelijke houden voor iedereen
Je mug hier zijn zoals je bent, je mug. De kleding aan die je onleesbaar aandoen en je kun bij collega's terecht
als je onleesbaar mee zit.
x
De ruimte om even te ontspannen (tafeltennis, wandelen, lol)
De ruimte om je eigen werk in te delen.
De ruimte om balans aan te brengen tussen werk en privé.
Voor de huidige ambtenaren van 60 jaar en ouder: een prachtige regeling (minder werken met 100%
pensioenopbouw)
geen commentaar
Ik vind het leuk dat aan medewerkers gevraagd word om ideeën te geven b.v. de vraag waar krijg je energie
van.
geen idee
Ik vind dat de W.S.W statuur (?) mag geduwd word.
Werkvloer medewerkers zijn oké, er zijn mensen in dit bedrijf die meer down to earth mogen komen ipv met
hun neus hoog bouen alles willen uitsteken
Arbeidsvoorwaarden bv. eindejaars uitkering. Bedrijfsfeesten bv. barbecue, bootvaren, etc. Vrijnemen zoals het
uitkomt. Werktijden zelf te bepalen (in overleg) dus niet verplicht 40 uur te werken cfr O.
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Werkse!
ik kom met plezier naar mijn werk
fijne collega's om samen te werken
ik vind het wel leuk om dat te doen. Het werk.
Opmerking : te veel vragen, te moeilijk.
Het is een goed bedrijf om te werken. Omgang met iedereen is goed. Sommige mensen zouden het prettig
vinden om iets meer te verdienen.
N.V.T
Het is prettig om hier te werken, alleen het loon mag ietsjes meer zijn.
De organisatie doet zijn best om het gezellig te maken. Alleen medewerkers hebben geen zin om mee te
werken, mee te denken. Passief. Maar wel klagen
Ik vind het niks hier. Beloften worden telkens niet nagekomen zowel door consultente (detachering) als
werkleider.
Beter salaris, deze mensen werken net als ieder ander
Koptelefoon gebruiken bij psygische problemen is mogelijk
Asl je met ideeën komt wordt daar altijd naar geluisterd.
Je kunt jezelf zijn.
geen commentaar
De mix van SVV medewerkers en WWB. Een keuken met alleen maar gezonde producten
Geen
Minder praten over elkaar en minder op elk lelen.
Er worden activiteiten georganiseerd voor collega's zoals sport en uitjes.
x
op dit moment is het nog steeds geen "great place to work" zolang er geen aandacht voor de Mens.
Werk- privé balans is hier goed geregeld.
geen mening
ik vind het goed aan deze organisatie
nvt
De afdeling verstegen vooral de sfeer.
tnv vnt
nvt
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Werkse!
Ik vind het werk leuk omdat we een grote familie zijn .
De manier waarop Werkse! met mensen omgaat, wat iemands beperking ook is, vind ik uniek. Bijvoorbeeld,
beschut werk, een groep statushouders die een diploma haalt etc.
Ja, we zijn erg betrokken bij en trots op de mensen in de Participatiewet en het geeft veel voldoening om voor
mensen in de Participatiewet direct of indirect iets te kunnen betekenen.
Het durven investeren in de organisatie en vernieuwing.
Het teamgevoel en kameraadschap, zoals samen Vrijthof-Vrijthof fietsen en ook de support voor het team. Ook
we samen met verschillende afdelingen een Banenmarkt organiseren en zo mensen naar werk willen helpen.
Super.
Het teamgevoel bij Marketing & Sales; de energie, de lol en het aanpakken. Als team elkaar ontmoeten binnen
en buiten het werk.
Het is een prettig bedrijf om te werken, de afstand tussen het management en werkvloer is niet groot.
Iedereen kan zich zelf zijn.
n.v.t.
Geen dag is hetzelfde, leuke collega's
Ik vind werken leuk en ik heb bij Werkse veel dingen geleerd
Geen mening
Geen antwoord op iets unieks totaal nutteloos. Zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Niet
iedereen is geschikt voor bep. jobs geen verstand hebben enz.
dat ze naar je luisterd want beter kan hier op Werkse en als er iets dan kan je gewoon vertellen aan onze
wekleiding.
Deze organisatie heeft mij twee opleidingen laten doen op hun kosten. Ben erg blij.
geen mening
er is veel begrip bij het aan het werk blijven
geen idee
geen vragen
Ik vind het fijn dat mensen met een beperking hier een kans krijgen om te werken.
nvt
Ik heb me hier kunnen ontwikkelen en groeien (nog steeds). Doe nu opleiding leidinggevende.
Personele selectie op basis van gebrek / beperking in tegenstelling tot - elders - kwaliteit, scholing, expertise,
talent, ambitie, interesse, etc.
geen idee
Op de Gantel had ik een eigen werkbus met gereedschap. In okt 2018 werd ik overgeplaats naar de
middelweg. De werkbus ging naar iemand anders. Zonder te overleggen. Ik vind dat prettig dat iedereen of
leidinggevende een eigen bus heeft. Ik heb dit ook aangegeven maar er word hier niks aangedaan.
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Werkse!
De werkvloer heeft goed onderling contact. Het management minder met werkvloer.
Nee, hier is nieks leuk
Ik vind hier een orettige omgeving
Krijgen vaak te weinig mensen waardoor wij het werk niet afkrijgen en ons rot lopen om het af te krijgen.
Leuk en beschermd.
Werkse is goed en Great place to werk. Mensen beter niet klagen.
Ik heb meer kennis in mijn werk. Meer uitdaging in de laatste tijd.
De mensen
Geen antwoord.
Ik wil alle mensen gelijk. Soms mensen komt werk gelijk als optreden funck (?)
Er moet beter geluisterd worden naar de medewerkers.
Dat mensen hier toch "actief" zijn met werken. Hun ding doen. Dingen kunnen leren om in de maatschappij.
Vriendschappen kunnen opbouwen wat ook heel belangrijk is in het dagelijkse leven.
Werkse is een mooi bedrijf om daar te kunnen groeien.
Mensen met een handicap worden door sommige voor lieden en management opgejaagd + dat ze harder
moeten werken - een beetje jammer.
geen idee
alles kan beter
Nee dat heb ik niet.
Svers worden als BV behandelt.
Bij de groen en omgeving afdeling zijn er 3 locaties, ze hebben moeite om elkaar te helpen als er te veel werk
is en ook uitwisselen van chauffeurs.
Werkse! Post wordt niet (onleesbaar) in de wijk 28 die moeten boete voor het werk wat niet wordt gedaan,
meer dan een jaar lang geen post ontvangen.
Dat er geluisterd wordt naar de medewerkers. En het feit dat we een enquete mogen invullen vind ik erg fijn en
prettig.
Collega's leuk zijn. Je kan mee parten en grapjes maken.
Veel ?onleesbaar over het management - Als je buiten de - deur - werkt ik de MAAqu al onleesbaar . Je ziet ze
nooit!
Dit is geen Great Place To Work.
Gevoel dat er meer teamwerk is.
Het fijne collegialiteit tussen medewerkers ondanks sommigen toch alleen werkt.
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Werkse!
Nee
1/ Ik vind belangrijk dat hier ik voel dat is mij echt plek. 2/ Communicatie tussen medewerkers en management
is echt goed, vriendelijk.
?
Werse! Zeker met de huidige direkteur doet oprecht haar best om iedereen een kans te geven om - gegeven de
omstandigheden van de persoon en de samenleveing - de (kandidaat-) werknemer zo passend mogelijk werk
te bieden , en door bij hem of haar het (onleesbaar) de zin te maken
Openbaar vervoer stopt lekker dichtbij
Het is mooi dat mensen met handicapts hier kunnen werken. Het is te hopen dat het zo blijft.
Er word rekening gehouden met handicaps en aandoeningen.
.
Het geweldige initiatief om een tafeltennis kampioenschap te organiseren.
Best een ongewone verplichte vraag als je niet aangegeven hebt dat deze organisatie al een 'great place to
work' is. Gelukkig zijn we al aardig op weg!
"de Huiskamer" als plek om te overleggen.
Er worden vele extra activiteiten georganiseerd, waar de opkomst meestal groot is.
Er wordt geïnvesteerd in de werknemers om zich te ontwikkelen als collega en als persoon.
Iedereen telt mee!
Sommigen ervaren hier een familiegevoel, ikzelf voel ik dat niet zo sterk. Of dat ongewoon is, kan ik niet goed
beoordelen.
Socialer werk voorziening is.
?
N.V.T.
Hulpmiddelen aanwezig maakt men minder vermoeid.
Hier op deze plek is het kleinschalig. Je hebt goed contact met je collega's. Je weet duidelijk wat je moet doen.
Je hebt meer een team verband.
Geen antwoord.
Bij Werse krijg je alle ruimte om te ontplooien.
Niet iets speciaal.
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Werkse!
Als je één ding kon veranderen aan deze organisatie om het een 'Great(er) Place to Work' te
maken, wat zou dat dan zijn?
Nóg geen verbeterpunten geconstateerd.
Geen idee
eerst iets afmaken, voordat je aan iets nieuws begint
Zorg voor meer werkplekken waar in stilte kan worden gewerkt.
Alle faciliterende instrumenten (administratieve systemen, gebouw en meubilair, receptie etc) zouden getoetst
moeten worden op waarde toevoegend aan het primaire proces(=mensen begeleiden en bemiddelen naar (ft)
werk).
Voorbeelden:
Klimaatbeheersing is nog steeds niet op orde.
Meubilair van vergaderzalen is log en niet ergonomisch verantwoord.
Computers voor de doelgroep zijn langzaam/oud ....(geen goede uitstraling)
Dubbele administratie en in het algemeen de administratiedruk neemt teveel tijd in beslag, hetgeen tijd voor het
primaire proces afsnoept en geen ruimte geeft voor extra of nieuwe projecten. Er komt alleen maar wat bij, een
vinkje hier en een vinkje daar.
Oplossingen worden achteraf in het keurslijf van Lean geperst hetgeen gekunsteld en oneigenlijk gebruik van
LEAN is en ook veel tijd en energie kost.
De uitvoering moet facilitaire systemen vullen zodat facilitair hun werk gemakkelijker en beter kunnen doen,
maar verhoogt de administratieve druk van de uitvoering.
Nog meer tijd en plaats onafhankelijk kunnen en mogen werken. Zelf kunnen indelen wanneer je wel of niet of
kantoor bent, zelf kunnen bepalen wanneer je thuis werkt.
Beter luisteren naar geluiden van de werkvloer en dan ook beslissingen durven nemen. Ik hoor vaak herhaling
van zaken.
Het klimaat systeem is slecht het is altijd te koud in de zomer.
Lichter maken (gaas voor ramen weg, grotere ramen)
1. Eerst denken en dan pas doen + evalueren en van fouten leren.
2. Dat het management beter luistert en open staat voor de behoefte van de medewerker en dit serieus neemt.
Hierdoor creëer je meer cq een beter draagvlak voor beslissingen en acties die genomen moeten worden.
3. Als daarnaast de basisbehoeften, o.a. de werkplekken (licht, lucht en zonder muizen en vliegen) goed zijn en
er een goede werk-thuis balans kan zijn dan kan je daarop verder bouwen.
Meer werkruimtes, maar wel met minder werkplekken. Hierdoor zal er meer rust in de werkruimtes zijn en kan
er beter geconcentreerd gewerkt worden.
Dat het MT doet wat het zegt en meer betrokkenheid toont bij de uitvoering. Verdiep je in wat er "echt" leeft en
je krijgt een NOG mooier bedrijf.
Betere ICT-faciliteiten en zorg voor een goede klimaatbeheersing: in de winter is het te warm en in de zomer
veeel en veel te koud.
Rustigere werkplekken
x
Gehoor geven aan de uitvoering als bepaalde ideeën achteraf door bijna iedereen als geen goed idee wordt
gezien ipv doorzetten.
Zaken die goed gaan stabiel houden ipv "alles"blijven veranderen.
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Ik zou meer faciliteiten voor het personeel willen zien in de vorm van mogelijkheden binnen het LKB.
Een betere voorziening willen zien voor de fietsenstalling van de medewerkers.
We slaan door in projecten opzetten. Werkdruk moet echt worden verlaagd.
Net wat minder procesmatig en iets meer mensgerichte stijl van leidinggeven.
modern, meer frlexibel beloningssysteem
..
Betere secundaire arbeidsvoorwaarden
nvt
Dat is toch wel de werkplek, kleur, de opzet, licht etc..
Stel meer de uitvoerende medewerkers centraal bij het uitvoeren van het werk. Zij weten hoe dit het beste
gedaan kan worden.
Meer mogelijkheden om thuis te werken.
Betere bureaustoelen en in hoogte verstelbare bureautafels.
geen comentaar
Het klimaat van het gebouw.
Veel kamers zijn meestal te koud, dit is zeer onprettig werken. Zelfs in de zomer kunnen we geen geen
zomerkleding aan ook al is het buiten 30 graden. We moeten dan naar buiten om ons op te warmen. Lijkt mij
zeer ongezond die temperatuurverschillen.
/
De temperatuur.
Meer persoonlijk leiderschap in bepaalde lagen en echt stimuleren van zelfontwikkeling op alle lagen.
Ik zou graag willen dat de temperatuur in onze kamer aan te passen is, het is hier altijd veel kouder dan in de
rest van het gebouw. Het is nu 30 graden buiten en wij zitten met dikke vesten.
De ramen van het hoofdgebouw openmaken en airco in het gebouw.
De samenwerking tussen Werken & Leren en Werk & Participatie niet alleen op MT niveau te laten
plaatsvinden maar ook op andere niveau 's binnen de organisatie te verbeteren door interesse in elkaar,
elkaars werk te tonen en te respecteren. Thans wordt het ervaren als eilandcultuur en staat alles in het teken
van Werk & Participatie.
nvt
Een werkplek met meer/beter (dag)licht en aansluiting (gevoel houden) met de weersomstandigheden buiten
Meer vakantiedagen op jaarbasis
1. Arco in het gebouw, goed ventilatie / verwarmingssysteem
2. Minder in hokjes denken, we zijn één bedrijf, echter in praktijk is dit nog steeds niet waarneembaar
Qua salariëring niet met 2 maten meten
We zijn op de goede weg, kan altijd beter wat het ook mag zijn.
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Werkse!
We zijn goed bezig maar als er wat word georganiseerd voor iedereen b.v. barbecue ,playbackshow dan is de
opkomst vaak erg laag .
Hier moeten we kijken hoe we de mensen enthousiast kunnen maken.
Meer en betere communicatie en betrokkenheid t.a.v. groepsdetachering.
De temperatuur op de afdeling loopt erg op als het buiten ook warm wordt.
Veel minder afdelingen die met bijna hetzelfde soort werk bezig zijn. De cliënten veel minder in hokjes plaatsen
. Nu zijn er meerdere collegae bezig met 1 cliënt maar iedereen vanuit zijn eigen invalshoek om een positief
vinkje op zijn of haar lijstje te zetten.
-duidelijkheid scheppen wat we willen, geld of mensen.
geen
nvt
Eerlijker en oprechter van management
Meer vitaliteit. Meer ontschotten. De uitstraling naar buiten toe laten overeenkomen met intern of andersom.
Opheffen van de ongelijkheid tussen de twee bedrijfsonderdelen.
Als we ervoor zouden kunnen zorgen dat er een betere samenhang door de gehele organisatie zou ontstaan
en alle eilanden zouden kunnen worden samen gevoegd tot een grote schitterende organisatie waarbinnen alle
neuzen dezelfde kant op wijzen en we met z'n allen net zo behulpzaam zijn naar elkaar toe als naar onze
klanten, dan zou Werkse! voor mij echt een great place to work zijn!
geen antwoord
Kijk heel goed wat de doelgroep nu echt nodig hebt om ze verder te helpen op werk gebiedt en ondersteuning
kijk niet naar de benaming sw en of bv wie hulp nodig heeft ongeacht welk niveau geeft dit stem dit af waardoor
ook werkse als bedrijf zichzelf niet te kort doet, nog meer luisteren horen wat er gezegd wordt.
Er zijn binnen de groep leidinggevende te veel vriendjes die elkaars hand boven het hoofd houden.
Aankleding gebouw (binnenzijde) weg met al dat GRIJS!
Dat er oprechte interesse wordt getoond vanuit het management naar hun medewerkers en dat deze gezien en
gewaardeerd worden voor hun kwaliteiten.
Geen GPTW-woorden maar GPTW-daden.
wat meer "doe maar gewoon"
Ik zou het management doorlichten om te kijken of zij wel op de juiste plek zitten.
Waardering tonen
Dat een grotere groep medewerkers gebruik kan maken van geboden faciliteiten of dat er met meer creativiteit
een passend alternatief wordt geboden.
zorgen voor een eerlijke en oprechte organisatie en niet een organisatie waar zoveel leidinggevenden zijn dat
iedereen de kans krijgt om zich achter elkaar te verschuilen. Ook o.a. als er iemand uit dienst gaat, moet er een
eerlijkere mail gestuurd worden dan tot op heden altijd gedaan wordt.
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Werkse!
De klimaatbeheersing voor iedereen zo dat je overal de juiste temperatuur hebt, de ene ruimte is het
bloedheet, de andere ruimte is het steen koud of wordt je weggeblazen. Tot op heden is dit probleem niet
opgelost, ondanks dat er al de nodige keren naar is gekeken en geprobeerd dit op te lossen.
Kwartaalmiddagen ervaar ik als te vaak, dit zou 1x per jaar ook voldoende zijn.
Betere Catering
Management kan beter leren luisteren naar ideëen van de werkvloer bij de uitvoering van het
bedrijfsmanagement i.p.v. top down management.
De werkdruk kan wat minder hoog.
Ik heb 2 dingen:
1. Laten we iets meer durven. Laten we dingen soms gewoon eens doen en het desnoods laten mislukken en
daarvan leren. Te vaak kiezen we ervoor om dingen tot in details te bedenken en vast te leggen, voordat we
starten. Daardoor zijn we traag en zijn veel mensen bezig met dingen die ze niet motiveren.
2. Laten we keuzes maken en vooral ook kiezen om af en toe iets NIET te doen. Nu willen we soms teveel en
is er geen focus. Een goed plan niet uitvoeren om daardoor meer focus te hebben op een beter plan, is soms
een goede keuze.
Ik zou willen dat er nog meer samengewerkt wordt over de afdelingen heen. Hierin zijn al forse stappen gezet
maar kan altijd nog beter.
Ik zou niets willen veranderen
Beter naar het personeel "luisteren"
minder afstand tussen de medewerkers van de staf en het kader vanuit de diverse disciplines
Medewerkers meer vrijheid geven in het telefoniebeleid. Hen zelf een keuze laten maken welke smartphone
men gaat gebruiken, zodat het aantrekkelijker wordt voor nieuwe en huidige medewerkers.
.
Betere kantine
Zou 't niet weten.
Zou graag, omdat we veel PC werk hebben, een verstelbaar bureau willen gebruiken.
Ruimte waar je indien nodig rustig en ongestoord kunt werken.
Medewerkers betere ondersteunende middelen bieden. Denk aan: Bureau en stoel maar ook aan goede
telefonische en ict faciliteiten.
We zijn met zoveel projecten bezig om de beste te worden of onszelf te verbeteren dat ik haast niet meer aan
mijn werk toekom. Het zou wat mij betreft wat minder kunnen, zodat ik kwaliteit kan blijven leveren en gezond
blijf.
Goede klimaatbeheersing.
Minder nieuwe dingen opstarten, meer focus op een beperkt aantal projecten houden
- meer doorstroommogelijkheden
Ik zou een uitgebreid(er) / flexibel(er) persoonlijk ontwikkelbudget willen.
Het aanpassen van het klimaatbeleid zodat de temperatuur beter te reguleren is.
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Werkse!
geen
Niet alleen pretenderen een great place to work te willen worden maar hier voor de volle 100% voor gaan en
durven te veranderen daar waar nodig....
//
Minder overleggen en na denken over wat als dan, meer beslissingen nemen en dan pas kijken wat er anders
zou moeten. De organisatie zou baat hebben bij een besluitvaardigere inslag.
Soms heb ik het gevoel dat het niet 'echt' is, dat de medewerkers soms iets van hun authenticiteit verliezen
Werkplekken aanpassen en tegelijkertijd mensen flexibeler maken om buiten Gantel te kunnen werken (laptop
+ goede internetverbinding). De mogelijkheid om thuis te werken makkelijker maken. De verbouwing van de
kantoren een hogere prioriteit geven. De ruimtes lichter maken, tapijt weg, kleinere bureaus etc. 'Pop-up'
kantoren opzetten in de stad of in de wijken waar de meeste van onze klanten wonen met verschillende
disciplines.
De klimaatbeheersing
Een beter en eerlijker management. Ik vind dat ze zichzelf en hun plek in het management en de mening over
hun directe collega's belangrijker vinden dan hun ondergeschikten.
Lichtere en fijnere werkplek.
geen
Leiden met pensioen kunnen.
Meer fietsen satting en te veel fietsen op een plek is niet fijn dan worden de fietsen beschadigd.
Betere klimaatbeheersing
Het management zou harder moeten optreden als mensen niet volwaardig presteren in hun werk. Dit zou
zorgen voor meer collegialiteit, enthousiasme om je werk uit te voeren en rust.
Soms ervaar ik geen teamgevoel als door de eilandjes waarin we momenteel werken.
Minder administratie / rapportage / verantwoording richting ESF ect.
Betere coffie. Is na het veranderen van instellingen stukken minder geworden. (Fris)dranken automaat, om half
3 is er niets meer verkrijgbaar qua frisdranken of iets te eten.
De vloer van de kantine dat is momenteel voor een grote gedeelte tapijt. Dit is duur in de lange termijn
onderhoud en zijn medewerkers die onrustig worden na pauzes.
In de zomermaanden graag kantine open om 14.30 anders frisdrank en of snoepautomaat neerzetten of
chipsautomaat
Om half 3 is de catering dicht maar er moet een voorziening zijn dat de frisdrank kan pakken/kopen zeker in de
zomerperiode.
VR8 duurt alleen zolang voordat je antwoord krijgt. Communicatie personeelzaken - zaal drama.
Meer zammen onleesbaar werken
Dat iedereen met problemen bs de management terecht kan wanneer het moet.
buitengevel veranderen, we zijn in de stad al bestempeld als harnas bajes, klinkt zo niet leuk en professional.
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Werkse!
De erkenning dat dit een mooi bedrijf is waar wordt geprobeerd een GPTW te worden. Kom er eens om.
Minder klagen meer waarderen; dat draagt bij aan een prettige werksfeer.
meer regelingen voor het werkend personeel, bv. zelf de mogelijkheid om een telefoon te kopen met een vast
bedrag van Werkse erbij. b.v. een computer of tablet regeling, ect ect
Ik zou het socialer maken (dat iedereen voor hetzelfde werk hetzelfde verdient en dat er meer rekening
gehouden word met ieder beperkingen)
niks
Mensen meer mogelijkheden aanbieden om wat verder te komen.
Werknemer zijn zou vriendelijke gezielheid. Een dag uit wandelen. Ik ben tevreden voor (?collega's onleesbaar)
Zie vraag H
Nederlands praten op de afdeling
De ramen zodat je naar buiten kan kijken.
Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen, mensen ook.
Kritisch zijn richting werknemers op de afdeling, door management, als ze alleen maar uit hun neus peuteren
en heen en weer lopen om de 5 minuten en heel tijd lopen te praten maar en weinig werken. Het werkt
demotiverend voor mij als anderen NIET werken en ik ben aan het werk. Mensen moeten sneller erop worden
aangesproken / ontslagen worden.
Tip heb van Werkse ze helpen mij
Meer aandacht geven tijdens de tropische dagen
Een aantal leidinggevende bij scholen van voorman tot leidinggevendeer is een aantal dat onder de maat is
Het eten in de kantine moet beter en goedkoper net als vroeger bij combiwerk 4,50 voor 2x bord warm eten
De omgeving meer kleurige maken.
Weet ik niet
Mensen stimuleren of in groepjes werken. Tijd inruimen hiervoor.
Opmerking: te veel vragen, te moeilijk
Een eerlijke kans op een baan. Heb voldoende diploma's maar wordt niks voor je gedaan.
Meer dagjes uit organiseren dat collega's gezelliger worden.
Meer hygiene kantine, mensen afdelingen, toiletten, en betere koffie en geen vieze instand onleesbaar
Sinds kort op Gantel - moeilijk antwoorden te geven op deze vragenlijst
Mensen toch beter stimuleren, ondanks hun beperkingen om stabieler te werken, een betere samenwerking
Een afdeling met minimaal geluid.
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Werkse!
Nood deuren voor minder validen proof maken (verbreden). Extra invalide WC's. Buitenzit gedeelte
toegankelijk maken voor iedereen met kleur in het pand/zalen.
Niets
geen commentaar
Loon naar werken. Minder zeurende negatieve mensen.
De mensen met een beschutte werkplek beter begeleiden. Studie mogelijkheden en niet de druk op mensen
leggen met detachering en zo ja er een beloning tegen over stellen. Het gedrag van kantoor mensen tegenover
de mensen op de vloer, een goedemorgen doet geen pijn.
4 werkdag vrijdag dicht
Een great place to work gaat niet om het label maar om gedrag en cultuur. Hier zijn wij nog lang niet. Een
buttom up organisatie klinkt mooi maar dat zijn wij niet. Het management zal moeten gaan vertrouwen en
loslaten.
niks
Uitjes naar opdrachtgever of partners van Werkse. Ook voor de werknemers op de praktijkvloer
Meer aandacht voor zieke mensen en niet proberen om deze eruit te werken maar juist helpen om weer te
werken
x
meer een mensen-mens bedrijf van maken met aandacht voor iedereen .
mis betrokkenheid
Er zijn mensen op de afdeling die heel vaak dat ze rusie maaken. Ik vind dat ze dan van de afdeling af moeten.
geen mening
Minder druk. Niet mij onder druk zetten.
Meer samen komen voor werkoverleg. Minimaal 1 keer per maand werokverleg.
Het gebouw mooier versieren.
nvt
Niets veranderen.
Dat er nog meer vertrouwen komt van MT in de kennis en kunde van de professionals.
Dat ik van het MT ervaar dat er oprechte interesse in mij is als mens en professional in plaats van mij in een
hokje te stoppen, en dat ik en mijn bijdrage gewaardeerd word.
Echt een 'great place to be' kunnen maken. Dat een werkzoekende zich ultiem welkom voelt, wij hen opzoeken
in de wijken. Onze klant verrassen met onze dienstverlening.
meer bedrijfskleding, is wat summier.
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Werkse!
De mogelijk om mensen aan te nemen, omdat de mensen die er nu werken en de hoeveelheid werk die we
hebben niet in verhouding zijn.
Ongewenst gedrag niet toelaten en optreden om herhaling te verkomen.
Mensen meer belonen/waarderen voor hetgeen wat hun presteren
ik zou weer metaal/hout/onleesbaar /enz terug willen nemen
De Kominicatie moet echt beter. Graag de hele waarHeid en niet de halve WaarHeid vertellen
Geen mening. Er veranderd toch niets
Er eens voor zorgen dat alle gezichten dezelfde kant op staan. Qua communicatie, is nu absoluut niet het
geval. Er worden teveel groepen gevormd vb (onleesbaar) team. G.P?.T.W. kost veel geld en wat heeft het
voordeel niks van Pietje zegt (onleesbaar) en Jandje recht daardoor loopt geen ene groep goed.
Zou graag nederlands onleesbaar willen dat wordt behandeld maar ik houd er niks meer van en misch naar 2
jaar of het kan laat het tussendoor weten hoever het staat en of het kan. Er wordt te weinig terug gekkoppeld
dat staat place to work in de weg.
beter compiseren dat mag beter kan
Ik zou het niet weten
Beloning voor het vroegje opstaan. Zwaar werk (sjouwen). En gedetaseerd zijn
Minimumloon omhoog
Meer rekening houden met de aandoening B.V. artrose/slijtage in de rug
Geen idee
Ik zou het fijn vinden als je door dat het werk te zwaar is en je daar lichamelijke klachten door krijgt er meer
naar je word geluisterd en je meer serieus word genomen. Gelukkig is er na lang klagen gehoor aan gegeven
maar kan echt beter
De mensen niet demotiveren.
nvt
Meer mensen inzetten die weten van pschysche aandoeningen en andere kan leren op een goede manier mee
om te gaan
Centrale organisatie opdelen / verdelen / saneren over onleesbaar detacheringsbedrijven. (niets = eeuwig).
Roel, 5de jaars leerling verpakker
geen idee
Niet mensen voortrekken of de hand boven het hoofd houden. Dat gebeurt hier veel.
Iedereen 1 loon en meer duidelijkheid qua stand van zaken.
Het hele bedrijf
Meer vervoer
Meer mensen op ons pand
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Veel beter communiceren
Geen mening. Ik hoop dat het er wel komt.
Toch dan men minder op elkaar gaan onleesbaar. Men is te veel met mekaar bezig. Laat mekaar in zijn /
onleesbaar waarde.
Communicatie vanuit leiding kan beter.
De communicatie, duidelijkheid.
Voor de kleding, heel graag voor de groen medewerkers er misschien trui of een vest voor de herfst en de
winter dat we niet onze kleding moeten aandoen. Heel graag.
Beter met mekaar omgaan. Niet op mekaar letten. Laat iedereen op zijn waarde.
Graag bepaalde opleidingen zoals BHU, EHBO light
meer salaris
Sneller uitvoering van ideeën die gebracht worden. Duurt te lang (Onleesbaar)
Werk kleding
Meer buitendienst mensen "groen". Afzuigsysteem in het "omkleedhoek ". Daar stinkt het iedere ochtend en
middag naar zweet. Zit opgesloten tussen de W-C's!!! Appart motorfiets stalling: overdekt!!
Je onleesbaar eruit te storen en elkaar meer proberen te onleesbaar
Vriendje politiek eruit gooien.
niets
geen idee
Communication is key to great teamwork.
Om het een GPTW te maken moet er meer samengewerkt worden om één bedrijf te worden.
Medewerker communicatie moet beter.
Minder geroadel, meer respect voor de medewerkers, vooral uit het management. 1 persoon uit het
management ontslaan
Hans de onleesbaar op een zijspoor
Dat het teamwerk meer wordt dan nu is.
Betere communicatie en wat extra hulp geven wanneer iemand het nodig hebt (extra mankracht om een/het
werkt te doen).
Meer meer naar (onleesbaar) toe komen om te praten met onleesbaar van de bedrijf? Goed luisteren naar de
mensen op de werkvloer. Leidinggevende moet beter communiceren naar medewerker + meer op de werkvloer
werk bezoek afleggen.
Meer info waarom, hoezo, meer overleg, minder onderschijd, meer aannemen van de mensen die op de
panden zijn.
Beter communicatie vanuit de leiding in z'n algemeen.
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Werkse!
Meer overleg met werknemers.
Nee
Een dag uit van de stichting (Werkse)
Van hoger hand luisteren ze niet. Directeur wel goeie man.
Hoofdmanagement (Gantel) meer luisteren naar je peronneel.
Ik wil niks verandert.
Meer planten in het gebouw.
?
Minder scheefgroei tussen autochtonen en allochtonen medewerkers. Het mag niet zo zijn dat de etnische
nederlander in de minderheid geraken en dat vreemde talen meer gehoord worden dat nederlands. Niet de
"andere kant" uitkijken.
Iets grotere lockers
Meer salaris
Dat de leidinggevende respect heeft voor de andere mensen op de afdeling en geen vriendjespolitiek houden.
.
Zorgen dat er een strategisch personeelsbeleid komt.
Meer écht naar elkaar luisteren en hier de tijd voor nemen. Soms kan vertragen, even afstand nemen en dan
weer doorgaan bijdragen aan een beter resultaat.
Nvt
Ruimere openingstijden van de kantine
Wanneer je even na 13.00 vertrekt, heb je het gevoel dat je er op aangekeken wordt.
Interne communicatie binnen de organisatie verbeteren.
De inhoud van het kerstpakket zou wel wat gezonder mogen zijn. Het vitaliteitsprogramma vind ik een goed
idee.
Aanschaf zonwering ! Aan de voorkant.
Ik vind het de ballenbak.
?
N.V.T.
Alles is aanwezig, het is al goed.
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Werkse!
Beter samenwerking tussen de inpak afdeling en het magazijn.
Geen antwoord.
Beloond worden voor je werk.
Meer waardering niet alleen in salaris.
Afspraken na komen. Meer laten zien aan de mensen dat ze niet zonder hun kunnen.
Betere communicatie met het management over veranderingen rondom het bedrijf
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