
eens $4.000 in ‘baby cash’ als het kind 
eenmaal geboren is. Misschien moedigt 
Facebook mensen wel aan, grote gezinnen 
te stichten omdat ze de site vol willen 
plakken met schattige babyfoto’s.

3. On-site gezondheidsvoorzieningen 
– Het lijkt wel of iedereen graag voor 
Google zou willen werken, en dat heeft 
een reden: het bedrijf is de top als het gaat 
om extraatjes voor de medewerkers. Er 
zijn hele lijsten opgesteld om alle ‘perks’ 
van Google op te sommen, maar de 
betrokkenheid van de onderneming bij de 
gezondheid van zijn medewerkers is wer-
kelijk aanbevelenswaardig. (Google runt 
per slot van rekening het internet, en dat 
kan niet met ziekteverlof!). Naast dokters 
vind je op de Google campus ook fysio-
therapeuten, chiropractoren en masseurs.

4. Totale wellness – Het Institute for 
Integrative Nutrition heeft dan misschien 
geen doktoren op de loonlijst zoals 
Google, maar het bedrijf zorgt er toch wel 
voor dat zijn medewerkers alles wat ze 
nodig hebben aan fysiek en mentaal wel-
bevinden ook krijgen. Een professionele 
chefkok bereidt elke dag een gezonde 
organische lunch voor het personeel (ook 
wordt voor ontbijt en tussendoor-snacks 
gezorgd), en op elke werkplek staan verse 

bloemen. Als de tweewekelijkse massage 
en in-house yogalessen je niet voldoende 
ontstressen, kun je ook nog de personeels-
yogaruimte bezoeken.

5. Middagje surfen – Het is logisch dat 
een onderneming die outdoor sportkle-
ding en -apparatuur verkoopt, zijn mede-
werkers liever fit en gezond houdt. Zo 
biedt Patagonia in Californië zijn mensen 
bedrijfsfietsen, volleybalvelden en on-site 
yoga. Bovendien worden de mensen aan-
gemoedigd, de werkdag even te onderbre-
ken met het pakken van een golf of wat: 
de receptiemedewerkers posten dagelijks 
surfrapporten en verspreiden over de hele 
firma meldingen als op een dag de 
omstandigheden om te surfen wel heel erg 
ideaal zijn. 

6. Tickets voor evenementen en vervoer 
– Het is niet zo dat de medewerkers van 
Quicken Loans in Michigan vrijkaartjes 
krijgen voor alle evenementen — alleen 
de events die plaatsvinden in de Quicken 
Loans Arena in Cleveland. Dan Gilbert, 
de CEO van Quicken is eigenaar van de 
Cleveland Cavaliers, daarom krijgen de 
medewerkers van zijn bedrijf vervoer van 
en naar, en vrijkaartjes voor de thuiswed-
strijden. Ze kunnen ook stoeltjes reserve-
ren voor de diverse concerten, comedy 

shows en andere evenementen die plaats-
vinden in ‘The Q’. 

7. Game time – Baas boven baas: zijn de 
medewerkers van Quicken tevreden als ze 
basketbalwedstrijden op de tribune mogen 
bijwonen, het personeel van Zynga mag 
zelf wedstrijden spelen op de courts van 
de firma. De game-producent uit San 
Francisco heeft ook (en dat zal niemand 
verbazen) in-house relax lounges met 
klassieke speelhallen-games en Nintendo, 
Xbox 360 en PS3 spelsystemen waar de 
medewerkers gebruik van kunnen maken.

8. Extra credit – De medewerkers 
van Weebly krijgen allemaal een bedrijfs 
creditcard, waarmee ze van alles kunnen 
aanschaffen dat ze nodig zouden kunnen 
hebben tijdens de werkdag (die net zoals 
bij Netflix, geen vaste uren heeft). En 
alsof dat nog niet genoeg is, biedt de web 
service provider ook nog eens een maan-
delijkse credit van $50 aan Exec, een 
schoonmaak- en boodschappendienst die 
ingeschakeld wordt als de medewerkers te 
druk zijn met het genieten van hun gratis 
maaltijden, lidmaatschap van een fitness-
club en tweemaandelijkse massage. 

Bron: BusinessNewsDaily.
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Maak je mensen happy. Veel organi-
saties zijn hier tamelijk goed in, bij-
voorbeeld door de mensen thuis te 
laten werken als dat hen beter uit-
komt, en door leuke kantooractivitei-
ten te organiseren. Maar er zijn ook 
bedrijven die (veel) verder gaan in 
het tegemoet komen aan de verlan-
gens van hun personeelsleden. 
Sommige ondernemingen bieden 
wekelijks een gratis lunch, andere 
pakken echt uit met allerlei zaken. 
Dat hoeven niet per se financiële 
‘perks’ te zijn, betrokkenheid kun je 
immers niet afkopen. Personen die 
wel gevoelig zijn voor financiële 
prikkels, zijn immers rap weg als een 
andere organisatie net even wat meer 
biedt in het loonzakje.
   
We geven enkele voorbeelden van 
‘coole job benefits’ waarmee een aan-
tal Amerikaanse organisaties mensen 
trachten te werven – vaak met succes.

1. Geen kantooruren – Hoezo van 9 
tot 5? Op het hoofdkantoor van 
Netflix in Los Gatos, Californië, wor-
den de vakantiedagen en werkuren 
niet bijgehouden en gecontroleerd. 
Het bedrijf meet alleen wat zijn men-
sen voor elkaar krijgen. Zolang de 
medewerkers hun taken volbrengen, 
maakt het niet uit hoe lang of wan-
neer ze op kantoor zijn. Van de 
andere kant heeft het bedrijf een sim-
pele oplossing voor degenen die deze 
vrijheid misbruiken: zoals Donald 
Trump dat zei: "You're fired."

2. Focus op gezin – Vergeet dat stan-
daard zwangerschapsverlof. 
Facebook biedt een paar behoorlijk 
ongelofelijke voordeeltjes voor 
ouders en aanstaande ouders. Nieuwe 
mammies en pappies krijgen vier 
maanden betaald ouderschapsverlof, 
naast vergoedingen voor dagopvang 
en adoptiekosten. Daar bovenop nog 
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Hoe trek je de beste medewerkers 
aan, en hoe houd je ze? Met deze 
vragen worstelt menige werkgever. 
Het antwoord lijkt simpel: bied ze 
wat ze willen, en maak ze happy. 
Maar wat willen ze dan? En hoe 
kun je als werkgever inspelen op 
die ongetwijfeld zeer gevarieerde, 
want individuele wensen?  
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