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Als een rots in 
de branding
Personal branding is een populair begrip dat draait om het verster-
ken van het persoonlijke imago. Branding kunt u echter ook goed 
toepassen op een afdeling of team. Een sterk afdelingsimago bete-
kent dat anderen uw afdeling voor de juiste zaken weten te vinden 
en uw team ook sneller zullen benaderen vanwege de positieve as-
sociatie die ze bij uw afdeling hebben. Tijd voor imagoversterking!

Heeft uw team een sterk en positief imago, dan versterkt dit de 
samenwerking met andere afdelingen en teams binnen uw orga-
nisatie. dat komt uw organisatie dus alleen maar ten goede. Hoe 
pakt u dat aan? 

Kritisch
Het toepassen van branding draait om zelfkennis. U kunt het 
imago van uw team pas versterken of verbeteren als u weet hoe 
uw afdeling bekend staat binnen de organisatie. daarbij is het be-
langrijk om kritisch te zijn en na te gaan in hoeverre dit beeld klopt 
met het gewenste beeld. een manier om deze basis voor branding 
te leggen, is het beantwoorden van een aantal vragen. Overigens 
is het belangrijk om uw medewerkers bij de branding te betrekken. 
Het gewenste imago moet namelijk een gezamenlijk doel zijn dat 
u met z’n allen nastreeft.

Haaks
Allereerst moet u de vraag stellen: Wat zijn de waarden van het 
team? een merk is pas een sterk merk als het voor duidelijke en 
concreet geformuleerde waarden staat (zo staat Volvo voor veilig-
heid en Hema voor Hollandse nuchterheid en betaalbaarheid). 
Wat is precies het doel van uw team en in hoeverre komt dit over-

lEidinggEvEn imAgo
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Bijklussen tijdens ziekte
Als een zieke medewerker tijdens zijn re-integratie er-
gens anders bijklust, mag u hem niet op staande voet 
ontslaan, zolang hij zich maar aan de afspraken met de 
bedrijfsarts houdt. dit blijkt uit een recente rechtszaak 
waarin een medewerker zich ziek gemeld had met 
nekklachten. Hij volgde het advies van de bedrijfsarts 
op en werkte elke dag tweeënhalf uur. de werkgever 
kreeg echter via een anonieme tip te horen dat de me-
dewerker ook nog ander werk deed. de werkgever liet 
dit controleren door de bedrijfsrecherche die dat beves-
tigde. de werkgever vond dat het vertrouwen was ge-
schonden en ontsloeg de medewerker op staande voet. 

Gesprek
de kantonrechter oordeelde dat de werkgever met de 
medewerker in gesprek had moeten gaan en de belast-
baarheid opnieuw had moeten laten beoordelen. dat 
de medewerker zijn nevenwerkzaamheden niet gemeld 
had, vond de rechter geen reden voor ontslag. de 
werkgever moest het achterstallige loon betalen en de 
medewerker weer aan het werk laten gaan.
Kantonrechter Breda, 24 april 2013, LJN: BZ9126

juridiscH onTslAg

Nieuw pensioenspaarplan
De sociale partners hebben een voorstel gedaan voor 
een nieuwe spaarmogelijkheid voor het aanvullend 
pensioen. Nu kunnen medewerkers met een middel
loonregeling via de werkgever nog 2,25% van hun 
brutoloon sparen. Volgens het wetsvoorstel Witteveen 
2015 dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt dit per 
2014 maximaal 1,75%.  
De sociale partners vinden dit erg karig. Daarom is er 
nu een aanvulling voorgesteld waarmee medewerkers 
hun middelloonpensioen kunnen aanvullen tot 1,85% 
van hun brutoloon. Ze betalen de aanvulling wel van 
hun nettoloon. Voor het deel van het jaarloon boven de 
€ 100.000 – waarvoor de fiscaal vriendelijke opbouw
mogelijkheden per 2015 vervallen – kunnen medewer
kers de volledige 1,85% uit hun nettoloon sparen.

Puzzel
Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het plan 
nog voor het zomerreces toevoegen aan het wetsvoor
stel Witteveen 2015. De praktische invulling van de 
regeling is echter nog een puzzel omdat de uitkering 
van het pensioen via de werkgever belast is en de aan
vullende spaarfaciliteit onbelast wordt uitgekeerd. Er 
moeten dus twee afzonderlijke regelingen komen.

PErsonEEl PEnsioEn

uw team in een notendop

Zorg ervoor dat iedere medewerker een afdelingspitch kent 
en zo op ieder moment een visitekaartje is voor uw team. een 
pitch is een beknopte presentatie waarin u de volgende punten 
opneemt: 

 ▪ Stel uw team kort voor (noem hierin uw waarden en herken-
bare aanpak).

 ▪ Welk probleem lost u op met het product of de dienst van 
uw team en wat maakt uw afdeling hierin uniek?

 ▪ Wat betekent dit voor de ander (klanten, externe partijen)?
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een met de doelen die organisatiebreed gelden? U heeft er natuur-
lijk weinig aan als uw team doelen nastreeft die haaks staan op de 
organisatiestrategie. Stem dit dus op elkaar af.  
Vervolgens gaat u verder met de herkenbaarheid. Waarin is het 
team herkenbaar? een sterk merk is herkenbaar, in iedere uiting 
en in één oogopslag. Als u een logo van een ‘appeltje’ ziet, denkt 
u gelijk aan Apple. ‘Heerlijk Helder…’ maakt u ongetwijfeld af 
met ‘Heineken’. Voor een afdeling ligt herkenbaarheid in de werk-
wijze en communicatiestijl die is afgestemd op de waarden van 
het team. Bijvoorbeeld: als transparantie één van uw waarden is, 
zou dit naar andere afdelingen toe moeten blijken uit de heldere 
communicatie van uw team. Als creativiteit een waarde is, zou dit 
tot uitdrukking kunnen komen in het streven van het team om 
altijd creatieve oplossingen aan te dragen. Heeft u samen met uw 
mede werkers bepaald om welke waarden en werkwijze u als team 
bekend wilt staan, is het zaak dit te toetsen bij andere afdelingen. 
Vraag andere afdelingen in hoeverre het voor hen duidelijk is welke 
waarden uw team nastreeft. Vinden ze uw team eenduidig in de 
aanpak en wat vinden ze van de aanpak?  
door hiernaar te vragen zult u zien waar nog ruimte is voor ver-
betering. Vraag niet alleen naar een totaalplaatje maar juist ook 
naar de verschillende aspecten van het imago van uw team; de 
werkwijze, de diensten, de communicatiestijl enzovoort. Vraag ook 
door bij aspecten waarin u nog geen sterk imago heeft; wat kunt 
u hierin verbeteren om wel het juiste beeld naar buiten toe uit te 
stralen?

Kaart
nu u weet wat de verbeterpunten zijn, kunt u aan de slag. Maar 
welke middelen heeft u tot uw beschikking om het imago vorm te 
geven? U bent hierin niet alleen beperkt tot de manier waarop uw 
team een dienst of product levert (intern). Vaak kunt u ook andere 
middelen inzetten. denk aan een interne nieuwsbrief waarin u suc-
cessen en toonaangevende projecten van uw afdeling deelt met de 
rest van de organisatie, maar ook aan vergaderingen. Wat houdt u 
tegen om eens met uw team een presentatie te geven tijdens het 
overleg van een andere afdeling? U kunt ook denken aan (interne) 
social media. Hoe ziet uw profiel en dat van uw mede werkers op 
LinkedIn eruit? Staat daar iets op over uw team en waar dat voor 
staat?   
Heeft u alle vragen beantwoord, dan is het tijd voor een 
imagoplan. Hierin beschrijft u het huidige imago van uw afdeling, 
het gewenste imago en de punten waarop u verbeteringen gaat 
doorvoeren. Maak een matrix met de verbeterpunten en koppel 
deze aan de middelen die u daarvoor inzet. Voeg hieraan toe wie 
de actie uitvoert en binnen welke tijd. 

Brigitta Lops, Managing Partner van trainingsbureau Jobtraining, 
verzorgt Super You Branding workhops, e-mail: brigittalops@
jobtraining.nl, tel.: (020) 423 06 03, www.jobtraining.nl

◀◀◀

Hard negatief oordeel
discriminatie binnen uw organisatie wilt u tegengaan. 
uit Amerikaans onderzoek blijkt echter dat medewer-
kers die bekend maken de dupe te zijn van discrimi-
natie, al snel gezien worden als aanstellers en onrust-
stokers. dat geldt zelfs als anderen zeker weten dat 
er sprake is van onheuse behandeling wegen etnische 
afkomst. ook medewerkers die voor de gediscrimi-
neerden opkomen, kunnen rekenen op zo’n negatief 
oordeel. dat maakt het melden van discriminatie dus 
moeilijk. op de werkvloer kan dit de samenwerking in 
de weg staan. Probeer het onderwerp discriminatie dus 
bespreekbaar te maken en wijs uw medewerkers op 
de mogelijke gevolgen ervan. Zo kweekt u meer begrip 
voor het kenbaar maken van discriminatie, zullen me-
dewerkers zich eerder melden en kunt u ingrijpen. 

lEidinggEvEn discriminATiE

Onderzoek naar zorg 

onlangs bleek dat ziekenhuizen en zorginstellin
gen de nota’s niet altijd volledig en naar waarheid 

invullen. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van 
Rijn van Volksgezondheid Welzijn en Sport laat onder
zoeken of de instellingen daadwerkelijk op grote schaal 
sjoemelen. Daardoor wordt jaarlijks mogelijk onterecht 
voor vele duizenden euro’s te veel gedeclareerd. In 2012 
hebben de zorginstellingen de zorgbehoefte van in totaal 
72.000 patiënten opnieuw bekeken. In bijna alle geval
len werd vastgesteld dat er meer zorg noodzakelijk was. 
Dat vindt de Kamer ongeloofwaardig. Doordat het minis
terie en toezichthouders hun krachten bundelen, moeten 
ze foutieve declaraties snel kunnen opsporen.

mAnAgEmEnT  frAudE

jongeren branden op
Volgens onderzoeksbureau SKB lopen jonge medewer-
kers meer risico op een burn-out dan oudere. Tien jaar 
geleden waren medewerkers jonger dan 35 jaar nog de 
vitaalste groep, nu krijgen steeds meer jongeren in het 
begin van hun carrière een burn-out. Het aantal mede-
werkers van boven de 35 jaar met een burn-out is in de 
afgelopen tien jaar met 5% afgenomen. Volgens het 
onderzoeksbureau ligt de oorzaak van de burn-outs bij 
jongere medewerkers vooral in de privésfeer. daar is 
de druk – onder andere door social media zoals Face-
book en Twitter waar jongeren laten zien hoe leuk hun 
leven is – toegenomen. de jongere medewerkers kun-
nen hierdoor minder druk hebben op hun werk. 

ArBo Burn-ouT
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