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HR BINNEN
JOUW BEDRIJF
Als ondernemer sta je voor je
organisatie, heb je doelen
gesteld en geloof je in het
product dat je verkoopt of
de dienst die je levert. Gelukkig
sta je er niet alleen voor:
jouw mensen hebben eigen,
specifieke talenten, kennis en
vaardigheden die jou kunnen
helpen. Hoe zorg je ervoor dat
deze mensen net zo betrokken
zijn als jij? Dat al deze kennis,
vaardigheden en talenten daadwerkelijk worden ingezet?

Mensen aannemen, (aan)sturen,
belonen, ontwikkelen en ja, soms
ook mensen laten gaan. Het zijn
thema’s waarmee je als ondernemer te maken hebt. Developland
helpt je deze thema’s in goede
banen te leiden en het echte en
eerlijke gesprek te voeren met
elkaar. We zien namelijk dat
optimaal benut potentieel fantastische resultaten oplevert – en
plezier in het werk. Bij Developland
is alles wat wij doen gericht op het
volledig benutten van potentieel.
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ONDERSTEUNING EN CONSULTANCY

HR SCAN
Onze HR scan biedt een goed inzicht in de huidige situatie bij jouw organisatie, in de gebruikte HR
instrumenten en in de beleving van de medewerkers
op verschillende HR thema’s. Wij inventariseren welke
middelen er binnen de organisatie worden gebruikt,
welk beleid er wordt gevoerd en welke casuïstiek er
speelt. Tegelijkertijd kijken we naar waar de organisatie staat en hoe zich dat vertaalt in de rollen, taken
en bevoegdheden. Hoe gaat de HR scan in z’n werk?
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t Bespreking advies en
de eventuele vervolgstappen.
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jouw organisatie. Denk aan een zieke medewerker,
ambitieuze medewerkers, een vacature of een collega die niet goed functioneert. Voor begeleiding bij
deze dagelijkse personeelsvraagstukken en de gehele
operationele ondersteuning, staan wij voor je klaar.
Onze consultancy diensten gaan een stapje verder.
Belangrijke elementen uit de HR scan worden hierin
meegenomen: Waar sta je nu? Waar wil je straks staan
en wat heb je dan nog te doen? Oftewel: met je bedrijf
de toekomst in. Developland denkt mee over hoe
je jouw mensen meekrijgt in de visie die je hebt, in
dat wat je als ondernemer voor ogen hebt. Maar
ook bij wat aansluit op zaken die je voor iedereen wilt organiseren, zoals passende arbeidsvoorwaarden, eerlijke feedback en een goede werkplek.
Welke dienst je ook kiest, voor alles geldt: met een
vast aanspreekpunt en met een team van experts
ondersteunen wij je bij deze vraagstukken. We bieden
je flexibiliteit in uren die nodig zijn en expertise die
passend is. Altijd maatwerk, passend bij jou als klant
en passend bij het onderwerp waarbij wij jou ondersteunen. Altijd vanuit ons geloof in het potentieel
van mensen. Altijd met een helder resultaat voor ogen.
Altijd persoonlijk, open en transparant. Altijd gericht op
het voeren van het echte gesprek. Jou ontzorgen, zodat
jij je kunt richten op jouw talent!

OVER DEVELOPLAND

CONTACT

Bij Developland werken we altijd aan
een energiegevende en resultaatgerichte werkomgeving. Dat doen
we door het zichtbaar maken van
ieders potentie en persoonlijke kracht
en door het inzetten van de kracht
van het collectief. We geloven dat
wanneer je in die kracht staat en van
daaruit groeit en ontwikkelt er een
enorme boost aan energie, plezier
en effectiviteit vrij komt en je je
samen verantwoordelijk voelt voor
het resultaat. Zo krijg je succesvolle mensen, teams en organisaties.
Met dit als uitgangspunt kijken we
naar de vragen die leven binnen jouw
organisatie. We zijn professionals met
jarenlange ervaring in het geven van
training, coaching, begeleiding bij
veranderingen en HR. We hebben
aandacht voor de kern, geven inzicht
in de richting en bieden maatwerk
voor blijvend resultaat. Onze aanpak
kenmerkt zich als persoonlijk, open,
transparant en flexibel.
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