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MISSION, VISION & VALUES

Als HR-totaalpartner biedt Select een oplossing op maat voor al uw HR-vragen. Van diepgaand searchen en het rekruteren van 
nieuwe medewerkers tot het huidige personeel op één lijn te krijgen. Dat laatste kan door bijvoorbeeld een eenduidige missie 
en visie binnen het bedrijf uit te tekenen. Dit zorgt voor sterke teams die samen in dezelfde richting kijken. Een goed zicht op 
de bigger picture helpt medewerkers hun krachten te bundelen om samen het doel van de onderneming te bereiken. 

UW CHALLENGES

•  U wenst de medewerkers binnen uw organisatie allemaal naar hetzelfde doel te brengen
•  U wilt de juiste talenten aantrekken in uw organisatie en wilt dat zij meteen snappen waar het om draait
•  U heeft sterke waarden als het over werk gaat en wilt deze ook bij elke medewerker van uw bedrijf laten doorsijpelen
•  U wenst niet enkel binnen uw bedrijf, maar ook naar buiten toe uw imago te versterken, bij klanten bijvoorbeeld

ONZE OPLOSSING

Het consultancy team van Select maakt voor u een duidelijke formulering van de missie van uw organisatie. De visie en de waar-
den die van belang zijn voor uw bedrijf mogen daarbij niet ontbreken en zullen we krachtig verwoorden. 

Deze mooie woorden betekenen niets, wanneer ze niet in het leven worden geroepen op de werkvloer. Wij zetten initiatieven 
op die deze waarden binnen uw bedrijf dagelijks doen leven op de werkvloer. Door middel van visuele oplossingen, activiteiten, 
events, internet communicatie etc geven we de nodige zichtbaarheid aan uw bedrijfswaarden en visie. 

ONZE BENADERINGEN

Om te kunnen optimaliseren, hebben we allereerst een stand van zaken nodig: welke waarden zijn op dit moment van belang in 
uw bedrijf? Samen bespreken we de bestaande waarden of bepalen we deze samen met u. Op die manier kunnen we begrijpen 
waar er nog ruimte voor verbetering is. Van zodra de geoptimaliseerde waarden, missie en visie op papier staan, kunnen onze 
experts deze implementeren via workshops of evaluatietools. Dankzij zulke hulpmiddelen groeit de samenhorigheid en geraken 
teams aligned, alle neuzen staan in dezelfde richting.

WAT U HIERUIT HAALT

Door uw missie en visie duidelijk te formuleren en te implementeren in uw organisatie, verhoogt de cohesie. Uw medewerkers 
zijn meer geëngageerd en de productiviteit vergroot. Vooral in organisaties met een geografische verspreiding van de kantoren, 
vergroot dit ook het samenhorigheidsgevoel.
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