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• Wie is PLUS en waar staan wij voor?
• Onze aanpak t.a.v. werkgeluk, ontwikkeling van de mens en betrokkenheid
• Ik ga onze initiatieven met jullie delen ter inspiratie
• Wat levert dit ons en onze medewerkers op?

Waarin ga ik jullie meenemen?
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• De mens staat centraal
• Mooie (mode)termen in de markt (vind ik…)
• Just do it!
• Beleid is leuk, maar de praktijk is belangrijker
• Luister goed naar je collega’s naar wat ZIJ belangrijk vinden: input o.a. vanuit je 

medewerkersonderzoek (bv. via Effectory) en (echt) contact leiders met team
• Naast ontwikkeling is gezondheid een hot-topic: scoor hiermee als werkgever
• Successen zitten vaak in kleine dingen
• Neem je directie en OR (actief) mee

Zo sta ik erin als het gaat om werkgeluk
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• Door fusie met Coop ontstaat de 3e servicesupermarkt van Nederland met 

circa 550 winkels

• Met een nieuwe coöperatie: voor ondernemers én consumenten

• Combinatie biedt werk aan 40.000 medewerkers

• Waar de mens (klant en medewerkers) centraal staat

PLUS: wie zijn wij?
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• Eén winkelformule voor alle supermarkten: PLUS

• Ombouw Coop winkels in de komende drie jaar

• Doorontwikkeling PLUS-formule voor kleinere winkels

• Krachtige mix van ondernemers winkels 3/4 en eigen filialen



• Food retail markt is sterk concurrerend en 
consoliderend: herken je deze nog nog…..à à à

• Schaalgrootte is essentieel voor toekomstige 
winstgevendheid en ontwikkeling

• Met stevige financiële slagkracht:

• Beter bedienen klanten

• Investeren in groei in breedste zin des woords

• Verstevigen sterke en hard groeiende online propositie 
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Onze menselijk kapitaal stellen wij centraal in alles wat wij doen, waarbij PLUS 
de ambitie heeft om één van de beste werkgevers van Nederland te zijn. Onze 
ambitie is het om het maximale uit onze medewerkers te halen, hen in staat te 
stellen het maximale te kunnen en willen geven met als doel dat de klant tevreden 
is over PLUS. 

Dit vanuit onze overtuiging dat het succes van PLUS bepaald wordt door (de 
inzet) van onze medewerkers. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers die 
gelukkig zijn in wat zij doen (“werkgeluk”) optimale prestaties leveren. Het is onze 
ambitie om het management dusdanig te faciliteren dat zij in staat worden 
gesteld het maximale uit hun medewerkers te halen (oftewel PLUS leiderschap). 

Dit vertalen wij in verschillende HR componenten:

HR visie
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• Leiderschap is essentieel in het realiseren van werkgeluk
• Wij hebben een team ontwikkelprogramma voor al onze medewerkers
• Doel is meer aandacht en verbinding tussen manager en team: de echte 

gesprekken
• Jaarlijkse cyclus van 5 stappen:
1. Kijk vooruit: wie willen we zijn als team
2. Kijk naar binnen: wie ben jezelf, wat draag je bij, jouw drijfveren, enz
3. Kijk naar elkaar: feedback, hoe vergroot je impact in interactie met anderen
4. Kijk naar buiten: hoe functioneert het team binnen de organisatie
5. Kijk terug: successen vieren, wat hebben we geleerd, hoe zetten er dit voort

Leiderschap
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• In onze arbeidsmarktcommunicatie laten zien waar wij voor staan
• Dit vertalen wij door tijdens ons onboardingsprogramma en uiteraard in ons HR 

beleid
• Onze eigen medewerkers schitteren in ons campagnes (filmpjes, flyers, foto’s 

enz)
• Hiermee willen we ons onderscheiden van de concurrentie: bij PLUS sta je 

centraal en ben je geen nummer

Recruitment
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Doel: bewustwording; creëren van kansen en mogelijkheden; medewerkers-
tevredenheid/binden, meer uit de mens halen, bevorderen doorstroom

• Investeren in opleiding en training: niets is te gek…
• PLUS academy voor al onze winkels en voor iedereen
• PLUS POWER: incompany trainingen afgeleid van onze strategie, inspirerende 

gastsprekers, lunchbijeenkomsten, workshops, goed eten en drinken
• 360 graden feedback en waarderingsgesprekken: medewerker centraal
• Inzet van Good habbitz: non-stop online trainingen
• Vlootschouw

Medewerker ontwikkeling: iedereen!
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• Ontwikkelboom en persoonlijke ontwikkelkaart
• HFM ontwikkelassessments, drijfverenonderzoek
• (Loopbaan)coaching
• Leiderschapsprogramma’s
• Complimenten- en feedbackkaartjes

Medewerker ontwikkeling: iedereen!
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• Gezonde lunches voor weinig €. Fruit hele dag onbeperkt gratis beschikbaar 
• Medewerkers verrassen met een gezonde snack (ook tijdens vergaderingen)
• “PLUS beweegt beter” op de distributiecentra
• Fiscfree: fiets ‘van de zaak’
• Electrische fietsen
• Bureaufietsen op kantoor
• PLUS sportteams: bootcamp, hardlopen, fietsen, voetbal, yoga
• Werkplekonderzoeken en -aanpassingen

Inzet op vitaliteit
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• PMO (periodiek medisch onderzoek)
• Aandacht voor gezondheid: nieuwsbrieven en lcd-schermen, flyers in kantine, 

gezonde recepten. Tip: laat medewerkers aan ‘t woord
• Werkplekonderzoeken en werkplekaanpassingen
• PMO (periodiek medisch onderzoek)
• Financiering coaching, fysiotherapie, ………

Inzet op vitaliteit

15www.hracademy.nl



55 jaar tot en met 61 jaar -> 90 % werken – 90 % salaris
Mogelijkheid om parttime te werken met volledige pensioenopbouw (kosten PLUS). 
Opbouw vakantiedagen 90%. 

62 jaar tot en met 67 jaar -> 80 % werken – 90 % salaris
Reeds bij cao bepaalt (2 jaar voor pré-pensioen). Mogelijkheid om 20% minder te 
werken tegen 10% minder salaris en volledige pensioenopbouw. Opbouw 
vakantiedagen 80%. 

62 jaar tot en met 67 jaar -> 70 % werken – 80 % salaris
Mogelijkheid om 30% minder te werken tegen 20% minder salaris en volledige 
pensioenopbouw. Opbouw vakantiedagen 70%.

Businesscase toont aan dat dit financieel gezien uit kan!

Vitaliteit en gezond tot aan pensioen
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• Enorme toename in medewerkerstevredenheid
• Meer de mens in zijn/haar kracht zetten
• Betrokkener leiderschap
• Onderscheidend(er) zijn in de (retail)markt
• Meer fun in ons bedrijf 
• Inzicht in ‘just do it’ en successen zit in kleine dingen 
• Kosten wegen zeker op tegen de baten
• Medewerkers komen zelf met ideeën

Wat heeft dit ons gebracht?
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Vragen / tips?
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Veel dank voor jouw 
deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


