Hoe gaat u
medewerkers boeien
en binden?
De vraag die momenteel bij een groot aantal bedrijven in verschillende sectoren speelt en die naar
verwachting ook in 2019 veel managers zal bezighouden is: hoe kom ik aan goed personeel? En een
vraag die daar bij aansluit en die zeker niet onbelangrijker is: hoe zorg ik dat ik de mensen voor mijn
bedrijf behoud? In een markt waarin de vraag naar personeel groter is dan het aanbod, heeft een groot
deel van de werknemers ruime keuze in bedrijven waar ze aan de slag kunnen. Als werkgever is het dus
zaak om te zorgen dat mensen graag in je bedrijf komen werken en dat ze vervolgens ook blijven.
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Standaarden kunnen maken en deze stapsgewijs overbrengen aan collega’s en nieuwe
mensen maakt dat medewerkers sneller leren om met elkaar overeenstemming te
krijgen over de beste werkmethoden en ook over verbeteringen in het werk. De TWI
Job Instruction methode voor het standaardiseren en instrueren van taken wordt in
slechts een week tijd in company getraind, waarbij de meeste tijd besteed wordt aan het
oefenen van deze methoden op de eigen werkvloer. Na deze week zijn de deelnemers
in staat om zelf met de methode aan de slag te gaan en daar vrijwel direct de resultaten
van te ervaren.
Als een bedrijf een cultuur heeft waarin mensen elkaar kunnen aanspreken op houding
en gedrag, voorkomt dat problemen tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers. Er ontstaat ruimte voor medewerkers om een stap meer te
zetten. De TWI Job Relations methode voor leidinggevenden wordt in vijf dagdelen in
company getraind en ook hier wordt ruim tijd besteed aan het oefenen van een gestruc-
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